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Abstrakt:
Autor: Martin Salák
Název práce: Rodinný dům z přírodních stavebních materiálů

V této práci je návrh rámové dřevostavby, rodinného domu, při jehož návrhu byl
kladen důraz na využití přírodních stavebních materiálů. Jako hlavní izolační materiál
pro obvodové stěny byly zvoleny balíky slámy. Zároveň byl při návrhu kladen důraz na
zvýšení schopnosti akumulovat teplo ve stěnách budovy. Z tohoto důvodu byl prostor
mezi příčkami vyplněn nepálenými hliněnými cihlami.
Práce obsahuje popis přírodních stavebních materiálů, skladeb stěn a stropů,
konstrukci základů a střechy. Dále v práci bude soupis stavebních prací a dodávek
s výkazem výměr.

Klíčová slova:
dřevostavba, přírodní stavební materiály, sláma, dřevo

Abstract:
Autor: Martin Salák
Work name: House of natural building materials

The object of this work is a design of a frame timber house. The main emphasis of the
draft was put on the use of natural building materials. As the main insulating material
for the bearing walls were selected straw bales . The design placed emphasis also on
the increase in ability to accumulate the heat in the walls of the building. For that
reason, the space between the walls was filled with unfired clay bricks.
This work contains description of natural building materials, description of the
walls and ceiling structure, and construction of foundations and roof. Later in the work
there is a list of building operations and supplies with statement of measurements.
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wooden building, natural building materials, straw, wood
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ÚVOD
Při výrobě stavebních hmot, při výstavbě budov, jejich provozu a následné

likvidaci, se spotřebovává odhadem 45-50 % veškeré energie. Doprava s 20 % je až na
druhém místě, podílí se na ní však i přeprava stavebních materiálů na dlouhé
vzdálenosti. Znamená to, že architektura je největší ekologickou stopou na Zemi, že
současné stavebnictví se klíčově podílí na změnách klimatu, produkci skleníkových
plynů a nerozumném využívání neobnovitelných zdrojů. (Márton, 2014).
To je jedním z hlavních důvodů, proč v dnešní době stále více lidí hledá
alternativní stavební materiály k těm, které jsou ve stavebnictví nejvíce využívány a na
jejichž výrobu je spotřebováno velké množství energie.
Využívání slámy a z ní vyrobených slaměných balíků patří mezi nejvíce využívaný
alternativní stavební materiál. Populární je tím, že jako přírodní materiál, má sláma
mnohem nižší emisní stupeň skleníkových plynů, tedy že méně zatěžuje životní
prostředí uvolněnými emisemi skleníkových plynů při jejím použití pro stavební účely,
než průmyslově vyráběné stavební hmoty a dále dokáže konkurovat tradičním
stavebním materiálům i svou cenou. Jelikož je sláma pouze ze 70% využívána
v zemědělství, tak zbylých 30% vzniká jako nadprodukce a tedy odpad zemědělské
činnosti, což umožňuje levný nákup tohoto materiálu a následně jeho využití pro
stavební účely. (Chybík, 2009)
Nevýhodou využívání slámy ve stavebnictví stále zůstává její využívání, převážně
jenom na základě empirických znalostí, ke kterým v České republice stále sbíráme
zkušenosti. Stále chybí i normové podklady a metodické pokyny pro uplatnění slámy
jako stavebního materiálu. Přesto v tuzemském prostředí domů se slámou rok od roku
přibývá. Při využití slámy se ani příliš nevychází z vědecky ověřených metod,
stavebníci vychází spíše z poznatků získaných zkušenostmi na stavbách.
Z těchto důvodů je přírodní stavitelství spíše stavěním individuálním a neočekává
se jeho masivní rozšíření do budoucna.
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2

CÍL PRÁCE
Cílem této diplomové práce je navrhnout rodinný dům pro pětičlennou rodinu.

Objekt bude řešen jako rámová dřevostavba a při jeho návrhu budou upřednostněny
přírodní stavební materiály. Pro izolaci obvodových stěn budou zvoleny balíky slámy.
Zároveň bude při návrhu kladen důraz na zvýšení schopnosti akumulovat teplo ve
stěnách budovy a zvýšenou sorpční schopnost stěn pro regulaci vlhkosti v interiéru.
Z tohoto důvodu bude prostor mezi příčkami vyplněn nepálenými hliněnými cihlami.
Z interiérové strany stěn bude zároveň přidána hliněná omítka. Takto navržená skladba
stěn, vzhledem k větší hmotnosti, bude založena na železobetonové desce, která bude
od země izolována pěnosklem.
Výsledkem práce by měla být vhodná stavba rodinného domu pro větší rodinu,
která zohledňuje myšlenku ekologicky nenáročné stavby pro životní prostředí.
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3

SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

3.1 Rámové dřevostavby
Mezi nejvíce používanou konstrukční formu dřevostaveb v ČR patří konstrukce
rámové. V ČR je používán typ rámové dřevostavby, pro kterou jsou typické stojky
pouze na výšku podlaží. (Vaverka a kol. 2008)
Nosná konstrukce rámových staveb je z tyčové nosné kostry, která je vyrobena
z řeziva. Tato tyčová kostra je následně opláštěná deskovým materiálem, který
stabilizuje nosnou kostru. Tyčová nosná kostra přenáší svislé zatížení ze střechy a ze
stropů a opláštění přenáší zatížení vodorovná, která vznikají účinkem větru a
výztužných sil. (Kolb, 2008)
Mezi výhody a nevýhody rámových staveb provádění v ČR patří například:

Výhody:


Není nutný výrobní závod pro prefabrikaci jednotlivých konstrukcí, veškeré
práce se mohou provádět přímo na stavbě.



Konstrukční systém je velmi variabilní a umožňuje změny i při výstavbě
budovy.



Během stavby je možná kontrola při provádění jednotlivých pracovních operací.



Spoje je možné řešit jednoduše, rychle a čitelně pomocí hřebíků, vrutů nebo
kovových prvků.



Při výstavbě nejsou nutné speciální přepravní ani zdvihací prostředky.

Nevýhody:


Při výstavbě přímo na staveništi, zabere výstavba dlouhou dobu a dřevěná
konstrukce je delší čas vystavena povětrnostním podmínkám.



Zejména na začátku stavebních prací je složitější zabezpečení materiálů.



Při montáži je třeba dbát na zvýšenou odbornost montážních pracovníků, kteří
musí precizně zhotovit velké množství konstrukčních detailů.



Vzhledem k delší době montáže vzrůstají i náklady na samotnou montáž.

(Vaverka a kol. 2008)
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3.1.1 Nosná konstrukce a poloha izolace
S dřevěnými prvky o průřezu 60 x 120 mm lze ve většině případů konstruovat
nosné stěny. Prahy a vaznice, jako průběžné podélné konstrukční prvky uložené
v poloze na ležato, mohou být rovněž o průřezu 60 x 120 mm. Na tepelnou izolaci se
dnes kladou vyšší nároky, než vyplývají z tloušťky stěny 120 mm určeného
standardního rozměru. Z toho důvodu se používají sloupky s vyšším průřezem,
zpravidla 160 až 220 mm. Možné je však i zhotovení izolace jako vnější opláštění
stavby. V tomto případě stačí standardní rozměr sloupku, tedy 60 x 120 mm a
dostatečná vnější izolace, která zamezí vznikání tepelných mostů. (Kolb, 2008)
3.1.2 Nosná konstrukce a poloha staticky účinných pláštů
U rámových staveb se podle tradičního vzoru, staticky účinný plášť, který slouží
pro vyztužení budovy, umisťuje na nosnou kostru zvenku. V dnešní stavební praxi se
však spíše opláštění připojuje na tyčovou kostru zevnitř. Přenos sil je však v obou
případech uskutečněn. Opláštění může kromě staticky účinného pláště převzít i funkci
neprůvzdušného těsnění a vrstvy s difuzním odporem. (Kolb, 2008)

3.1.3 Neprůvzdušnost a difuzní odpor
Pro vrstvu s difuzním odporem lze použít namísto fóliových materiálů také
deskové opláštění budovy, které slouží zároveň k přenosu horizontálních sil. Difuzní
odpor parobrzdné vrstvy musí být navržen s ohledem k použitým materiálům směrem
od parobrzdné vrstvy k exteriéru. Pro běžné skladby stěnové konstrukce rámové stavby
se používá parobrzda s malým difuzním odporem, díky čemuž, tato vrstva reguluje
pohyb vodní páry z interiéru směrem do exteriéru. U napojení na stropy, střechy, otvory
pro okna a dveře a ostatní konstrukční otvory, se musí deskové materiály, sloužící jako
parobrzda, doplnit fóliemi nebo jinými způsoby těsnění. (Kolb, 2008)

3.1.4 Zakládání na základové desce
Pro

domy,

které

dosahují

z hlediska

tepelných

ztrát

pasivního

nebo

nízkoenergetického standartu, se základy aplikují s potřebou zajistit dostatečnou
tepelnou izolační schopnost od zeminy. V takto navržených domech se uplatňují
konstrukční principy, které jsou odlišné od tradiční výstavby.
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V posledním období se rozšiřuje používání násypu z drceného pěnověho skla
o velikosti 30 až 100 mm, rozprostřenými na geotextilní separační vrstvě, která leží na
základové spáře. Na zhutněnou vrstvu pěnového skla o tloušťce dosahující až 600 mm
se pokládá další geotextilní separační vrstva, poté hydroizolační fólie, na kterou se
betonuje základová deska.
(Hudec a kol., 2013)
Další možností je použití
tepelně izolačních desek z XPS
polystyrénu

pod

základovou

konstrukcí. Je to systém úspěšně
používaný v zahraničí. V ČR se
zatím objevuje jen zcela výjimečně.
Jedná se o spojitou tepelně izolační
vrstvu, která je umístěna pod celou
budovou. (Chybík, 2010)

obr. 1 Izolační desky z XPS pod základovou deskou
1 – nasyp; 2 – tepelná izolace z XPS tl. 200 mm; 3 – železobetonová základová deska tl. 300 mm; 4 –
zdivo z pórobetonových tvárnic (http://www.casopisstavebnictvi.cz/, 2000)

3.2 Slaměné stavitelství
3.2.1 Historie slaměného stavitelství
První stavby ze slaměných balíků se objevily na konci 19. století. Důvodem je
vynalezení balíkovacího stroje, který byl poháněn nejprve koňmi a následně už parními
stroji. První stavby se začaly stavět na amerických prériích v Nebrasce, kde měli
osadníci nedostatek dříví, a místní hlína kvůli velkému obsahu písku ztěžovala výrobu
tradičních cihel. Slaměné domy pro osadníky představovaly lepší alternativu k domům
postaveným z drnů, které byly pracnější na výstavbu. Stavby ze slaměných balíků
představovaly i nejlacinější možnost, jak si postavit nový dům. (Márton, 2014)
Rané slaměné objekty byly stavěny bez dřevěných konstrukcí, tedy střecha
spočívala přímo na stěně z balíků slámy. Tomuto způsobu konstrukce se v literatuře
12

později říkalo „technika z Nebrasky“. Největší rozšíření se této technice dostalo v letech
1915 až 1930. Z této doby pochází podle literatury asi 70 staveb, z nichž 13 ještě
existovalo v roce 1993. (Minke, 2009)
V 50. letech minulého století se přestává již stavět ze slaměných balíků. Důvodem
toho je zřejmě velkovýroba a snadnější dostupnost klasických stavebních materiálů.
(Márton, 2014)
3.2.2 Historie a současnost slaměného stavitelství ve světě
K oživení tradice slaměného stavitelství dochází v USA v 70. letech minulého
století. Velký význam na tom má historik Roger Welch, který poukázal na dobré
vlastnosti slaměných domů, jako je nízkonákladovost, jednoduchost, dostatečná izolace
a především nízká zátěž pro životní prostředí. Svojí esejí Baled Hay v knize Shelter
v roce 1974 inicioval zrod nové generace stavitelů, mezi něž se řadí autoři současných
knih o stavbách ze slámy v USA – David Bainbridge, David Eisenberg nebo manželé
Steenovi. (Márton, 2014)
Kolem roku 1990 nastává v USA velký informační boom, pořádají se kurzy a
zakládá se první organizace sdružující profesionální stavitele SBCA (Straw Bale
Construction Association). Byla vydána první povolení pro stavby s dřevěnou
konstrukcí a posléze i pro experimentální stavby z nosné slámy, což jsou stavby, jejichž
nosná konstrukce stěn je tvořena pouze balíky slámy, které jsou skládány na sebe. Tato
technologie je shodná s technikou výstavby známou z Nebrasky. Díky zkušenostem
z experimentálních staveb vzniká Národní výzkumná a poradní síť (National Straw Bale
Research Advisory Network), jejímž cílem je zefektivnit výzkum v oblasti stavebního
používání slaměných balíků. (Márton, 2014)
V USA se slaměné stavitelství záhy rozšiřuje i do Kanady a Evropy. V roce
1995 stálo v Anglii, Norsku a ve Francii okolo 40 slaměných budov. V roce 2001 jich
v Evropě bylo asi 400. (Minke, 2009)
Ve Francii vznikaly první slaměné domy v okolí Bretagni, kde se v roce 1998
konala první evropská mezinárodní konference věnovaná stavění ze slámy. Ve stejném
roce se následně konalo sympozium o stavění ze slámy v Holandsku a byla udělena
první stavební povolení na domy z balíků slámy. V roce 1998 realizovala Barbara Jones
v Irsku jeden z prvních dvoupodlažních domů se samonosnými stěnami. Architekt
Ruedi Kunz vedl v roce 1999 ve Švýcarsku povolenou stavbu slaměného domu
s dřevěnou sloupkovou konstrukcí. V Norsku stálo na konci 20. století již více než 25
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domů. V Bělorusku vzniklo sídliště ze slaměných domů určené pro lidi, kteří museli
opustit Černobyl. Toto sídliště obdrželo v roce 2000 světové ocenění „World
Sustainable Energy Awards“. Ve Vysokých Tatrách na Slovensku bylo projektováno
společností Windrose Co 100 slaměných domů. V rámci projektu OSN vzniklo
v Mongolsku od roku 1997 více než 100 budov z balíků slámy. (Minke, 2009)
Během konce 20. století a začátku 21. století dochází, díky různým ekologickým
a permakulturním hnutím, k rozšíření slaměného stavitelství i do ostatních zemí po
Evropě a ve světě. Mezi oblasti, kde se dnes staví nejvíce, patří jih USA, Mexiko a
Čína. V těchto zemích vznikají sociální projekty, jež využívají především nízké ceny
balíků a možnost svépomocné stavby. (Márton, 2014)
3.2.3 Současnost slaměného stavitelství v ČR
Začátky staveb ze slámy jsou spojeny se jménem architekta Aleše Brotánka, který
je považován za jednoho z prvních průkopníků slaměného stavitelství v České
republice. Tento architekt se podílel na studii stavby farmy ekologického zemědělství
pro firmu Contry life, která požadovala nejen energetickou úspornost stavby při
provozu, ale požadovala při stavbě využít takové materiály, které budou mít co možná
nejmenší ekologickou stopu při výstavbě. Tento požadavek od firmy Country life, vedl
k úvahám o využití slaměných balíků jako izolačního materiálu. Ačkoli nakonec farma
díky špatné manipulaci s balíky při stavění (během stavby promokly a tedy nemohly být
použity) nebyla balíky slámy zaizolována, odstartoval tento projekt znovuobjevování
technologie využívání slaměných balíků pro realizaci staveb. (Márton, 2014)
Během různých přednášek o ekologizaci stavebních technologií se propojila řada
skupin i jednotlivců, z čehož vznikla potřeba společné platformy pro výměnu znalostí a
zkušeností. V roce 1999 bylo založeno občanské sdružení Ekodům, které se zabývá
problematikou stavění ze slámy. V roce 2002 začala dlouhodobější spolupráce
Ekodomu s rakouskou organizací Global 2000 při realizaci demonstračních objektů
s izolací ze slaměných balíků. (Márton, 2014)
Z pohledu zkušeností se slaměnými domy, srovnala Česká republika krok se
sousedy. Prozatím se však nepodařilo sjednotit evropskou legislativu natolik, aby bylo
možné bez problémů převzít konstrukční systémy, které se běžně používají v zahraničí,
například ostrovní nosné slaměné konstrukce. Ty sice u nás odzkoušeny byly, avšak
pouze na malých neobývaných objektech. (Márton, 2014)
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3.3 Sláma jako stavební materiál
3.3.1 Druhy balíků slámy
Pro výrobu slaměných balíků se používají suché stonky vymláceného obilí,
nejčastěji z pšenice. Balíky slámy mají více formátů, malé balíky mají obvykle rozměry
32 až 40 cm na výšku, 50 cm na šířku a 50 cm až 120 cm na délku. Šířka však může být
kratší než obvyklých 50 cm. Lisovací hustota balíků vhodných pro stavební účely je od
80 do 120 kg/m3. Šířka a délka balíků je dána rozměrem průřezu kanálu balíkovacího
lisu. Délka balíků mívá obvykle rozměry 80 nebo 90 cm. Je zpravidla nastavitelná
v odstupech asi 10 cm na rozměry mezi 50 a 100 cm, někdy také až 120 cm. To je dáno
tím, že lis lisuje slámu do přibližně 10 cm silných vrstev, které se potom přiřazují
k sobě a spojují dohromady dvěma vázacími motouzy. (Minke, 2009)

obr. 2 Rozměry balíků slámy (Minke, 2009)

Středně velké balíky mají rozměry 50 x 80 x 70 cm až 240 cm. Velké balíky
slámy pak dosahují rozměrů okolo 70 x 120 x 100 cm až 300 cm. Střední a velké balíky
slámy se převážně používají pro stavění nosných stěnových konstrukcí. Kvůli jejich
vysoké hmotnosti je možné s nimi manipulovat pouze za pomoci zdvižných zařízení,
jako jsou zdvihací kleště. Tyto balíky jsou zpravidla lisovány na hustotu 180 až 200
kg/m3. (Minke, 2009)
V České republice legislativa nedovoluje používat slaměné balíky jako
samostatně nosnou stěnovou konstrukci, což je důvod, proč se rozměry středních a
velkých balíků slámy v českém prostředí nepoužívají.
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3.3.2 Izolační vlastnosti balíků slámy
Pro pšeničné balíky ze slámy o hustotě ρ = 90 kg/m3, což je průměrná hustota
těchto malých balíků, je součinitel tepelné vodivosti λ = 0,045 W/mK. Této hodnoty
dosahují balíky slámy, které jsou položené na výšku, balíky položené na šířku, mají
hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ = 0,060 W/mK. (Minke, 2009)
Tyto hodnoty jsou však v klimatických podmínkách ČR velmi optimistické, proto
se pro výpočet používají hodnoty dle německého závazného předpisu pro tepelnětechnické posuzování konstrukcí z balíku slámy (Allgemeine bauaubsichtliche
Zulassung für Baustrohballen). Ten od roku 2006 dovoluje provádět tepelně-technické
výpočty s hodnotami součinitele tepelné vodivosti λ = 0,080 W/mK ve směru
rovnoběžném se stébly a λ = 0,052 W/mK ve směru kolmo na stébla slámy.
(Márton, 2014)

3.3.3 Vlhkost slaměných balíků
Sláma je materiál hygroskopický, tudíž v něm dochází při styku s vlhkostí
k absorpci. Voda je ve slámě v určitém procentu obsažena i při nízké relativní vlhkosti.
Tato voda je však vodou vázanou, tedy je vázaná v mikroskopickém měřítku v malých
pórech. Růst hub může začít, pokud je sláma vystavena relativní vlhkosti vyšší než
80 % po několik měsíců za sebou. K rozkladu slámy pak může docházet při
dlouhodobějšímu vystavení slámy nad 90 % relativní vlhkosti a zároveň teplotě 15 °C.
Německé stavební standardy udávají 80 % relativní vlhkost jako horní hranici
bezpečných podmínek. (Grmela a kol., 2012)

3.3.4 Ochrana slámy před hlodavci a škůdci
Sláma je tvořena z větší části celulózou, kterou hlodavci nejsou schopni strávit,
proto vyhledávají balíky slámy spíše z důvodu budování obydlí. To se ovšem týká
všech izolačních materiálů a sláma, oproti polystyrenu nebo minerální vatě, které drží
tvar hlodavci vybudovaných chodbiček, vlivem stlačení a stálého tlaku uvnitř balíku
slámy, zatahuje vybudované chodbičky, což hlodavcům značně ztěžuje pohyb. Při
výběru balíku na stavbu je vhodné vybírat balíky s co možná nejnižším obsahem sena
mezi stébly slámy a zrna na jejich stéblech. Ty oproti slámě hlodavcům mohou sloužit
jako zdroj potravy. Po omítnutí stěny, například hliněnou omítkou, však již tento
problém odpadá, protože omítnutá stěna sama o sobě hlodavce odrazuje. (Márton, 2014)
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Byla i zjištěna existence několika druhů brouků, kteří napadají slámu. K tomu
však potřebují ideální podmínky, tedy vlhkost a teplo, protože právě v tomto prostředí
se množí houby a plísně, které jsou potravou pro tyto brouky. Další potíže se mohou
objevit u neomítnuté slámy, v které mohou hnízdit divoké včely, či malí ptáci.
(Márton, 2014)
3.3.5 Požární odolnost slámy
Testy prováděné ve Vídni v rámci projektu „Dům budoucnosti – Haus der
Zukunft“, které zkoumaly chování pšeničných slaměných balíků vystavených plamenu,
zjistily, že u balíků slámy nehrozí výrazně větší riziko požáru oproti tradičním
stavebním materiálům. U balíků slámy s objemovou hmotností ρ = 90 kg/m3 byla
zjištěna třída reakce na oheň E, hořlavost B2, což znamená normálně hořlavé. Po
zabudování do stěn byla zjištěna požární odolnost 30 až 90 minut, v závislosti na použití
povrchové úpravy na slaměných balících. Omítnutá stěna, s 20 mm hliněné omítky
zevnitř i z venku, má podle rakouské normy požární odolnost F 90. (Chybík, 2009)

3.3.6 Dělení slámových balíků
Pokud se na stavbě balíky slámy pokládají provázaně, pak na koncích stěn nebo
také u dveří a oken, jsou často zapotřebí pouze jejich části. K dělení balíků a
sešněrování částí balíků novým vázacím motouzem se zpravidla používají protahovací
trny. Jako protahovací trn může sloužit
například kus konstrukční oceli o průměru
6 mm, u kterého se jedna strana ohne, čímž
vznikne úchop. Druhý konec se pomocí
kladiva a kotoučové brusky rozklepe na
plochu a zbrousí do špičky. V rozklepané
ploše špičky se vyvrtá otvor, který slouží
pro

protažení

nitě

vázacího

motouzu.
obr. 3 Navlékání nových vázacích motouzů

Následně se balík propíchne vzniklým

(Minke, 2009)

protahovacím trnem, svislým směrem těsně
vedle původního vázacího motouzu. Po přestřižení motouzu se protahovací trn vytáhne
a konce motouzu se spolu pevně svážou. Následně se může původní vázací motouz
přestřihnout a slámový balík se rozdělí na dvě části. (Minke, 2009)
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3.3.7 Stěnové konstrukce z balíků slámy

U stěn z balíků slámy existují dva konstrukční systémy. Prvním, je nosná stěna
z balíků slámy, kde se tíha střechy přenáší skrz balíky slámy přímo do základů. Druhým
systémem je skeletová či rámová konstrukce, u které jsou balíky slámy vloženy buď
mezí jednotlivé sloupky, nebo slouží jako vysunutý plášť budovy. V České republice se
pro stavební účely používá, vzhledem k chybějící legislativě pro první druh
konstrukčního systému, pouze systém druhý, tedy ten, ve kterém sláma neplní nosnou
funkci. (Chybík, 2009)

obr. 4 Systém z nosných balíků slámy (Minke, 2009)

obr. 5 Rámová konstrukce (Minke, 2009)

3.3.8 Nenosné stěny z balíků slámy
U tohoto konstrukčního systému neplní balíky žádnou nosnou funkci, tu přebírá
skeletová nebo rámová konstrukce převážně z dřevěných profilů. Slámové balíky plní
pouze funkci tepelné a zvukové izolace. Slámové balíky však musí být spojeny
s konstrukcí. Pokud nejsou balíky ukotveny k základům, je nutné je mezi sebou propojit
přídavnými prostředky, aby byla stěna dostatečně nepoddajná vůči horizontálním
zátěžím, jako je například vítr. (Minke, 2009)
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3.4 Hlína jako stavební materiál
K nejstarším přírodním materiálům, které se používají k výstavbě obytných
budov, patří, kromě dřeva a kamene, také hlína. V západní Evropě je užití hlíny jako
stavebního materiálu zmiňováno v literatuře již ve 13. století. Od té doby se hlína ve
stavebnictví hojně využívala, a to především ve formě nepálených cihel a hliněných
omítek. V období průmyslové revoluce nastal ve stavebnictví pokrok, díky změně
technologie výroby pálených cihel přestávají být cihly drahým stavebním materiálem
a začínají se hojně využívat ve stavebnictví. V tomto období přichází i objev lehčené
dutinové cihly. (Chybík, 2009)
Přestože ve 20. století byla u nás nepálená hlína téměř vytlačena, zůstal tento
stavební materiál stále předmětem zájmu mnoha stavitelů a architektů. Díky tomu se na
tento materiál nezapomnělo a od konce 20. století začíná nový nástup používání
nepálené hlíny ve stavebnictví. V některých evropských zemích mají hliněné nepálené
materiály již několik desetiletí své místo v ekologických a nízkoenergetických domech
a jsou tak používány jako běžná alternativa tradičních stavebních materiálů.
(Chybík, 2009)

3.4.1 Vlastnosti hlíny a výrobků z hlíny
Objemová hmotnost hlíny se pohybuje v rozmezí od ρ = 1600 kg/m3 až do
objemové hmotnosti ρ = 2000kg/m3. V současné době vyráběné nepálené hliněné cihly
dosahují pevnosti v tlaku v rozmezí f = 3 MPa až 10 MPa. Na českém trhu dosahují
nepálené cihly stabilizované cementem pevnost v tlaku do f = 8,3 MPa a cihly
nestabilizované až f = 7,7 MPa. Hliněné omítky mají pevnost f = 1 Mpa až 1,5 MPa.
Pevnosti v tahu jsou přibližně pětkrát nižší. (Chybík, 2009)
Fyzikální vlastnosti suché hlíny a vlhké písčité hlíny jsou dohledatelné
v normě ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin.
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3.4.2 Vyrovnávání vlhkosti u hlíny
Jednou z nejdůležitějších vlastností u hlíny, využívané jako stavebního materiálu,
je její vysoká sorpční schopnost, díky které hlína přispívá k regulaci vlhkosti v interiéru
více, než ostatní masivní stavební materiály. Pokud vlhkost vzduchu v místnosti stoupne
nad 50 %, pak hlína z okolního vzduchu tuto vlhkost absorbuje a pokud se vlhkost
vzduchu sníží pod hranici 50 %, pak ji hlína opět odevzdá vzduchu v interiéru. Tento
proces se jmenuje sorpce. (Minke, 2009)
Na obrázku číslo 5 jsou znázorněny sorpční křivky různých druhů omítek při
teplotě 21 ºC a při zvýšení vlhkosti v místnosti z 50 % na 80 %.
Z tohoto obrázku vyplývá, že sádrová omítka vykazuje nejnižší a hliněná omítka
nejvyšší sorpci a že vláknitými
příměsemi je možné sorpční
schopnost zvýšit. Výše
zmíněnými vláknitými
příměsemi, které se do omítek
přidávají, může být například
sláma, která vykazuje vysokou
sorpční schopnost.
(Minke, 2009)

obr. 6 Sorpční křivky omítek (Minke, 2009)
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3.4.3 Nepropustnost vůči větru a vzduchotěsnost
Pro moderní a dokonale izolované stavby je důležité, aby venkovní stěny
nepropouštěly vítr, protože by se tím snižovala schopnost tepelné izolace těchto stěn.
Jsou-li na vnější ploše obvodového zdiva spáry a trhliny, je kromě toho i nebezpečí, že
tím v této části zdiva dojde ke zvýšení tvorby kondenzační vody. U stěn
obložených balíky slámy, které tvoří izolační plášť budovy, se dá vzduchotěsnosti
dosáhnout použitím omítky bez trhlin. Ovšem všechny spáry mezi jednotlivými balíky
musí být ucpány, čehož lze dosáhnout stlačením a následným ucpáním těchto spár
slámou. Netěsnosti často vznikají i u okenních a dveřních rámů, proto je potřeba dbát
zvýšené pozornosti při utěsňování těchto částí stavby. (Minke, 2009)

3.4.4 Vnitřní hliněné omítky
Hliněné omítky jsou výhodnou náhradou klasických interiérových omítek, které
se v současné době ve stavitelství nejvíce používají díky svým příznivým vlivům na
vlhkost vzduchu v interiéru a své pružnosti. Hliněné omítky dokáží při vysoké vlhkosti
vzduchu absorbovat více vlhkosti než jiné omítky a následně, při snížení vlhkosti
vzduchu v interiéru, dokáží tuto vlhkost odevzdat zpět. (Minke, 2009)
Omítky se zpravidla nanášejí ve třech vrstvách. První vrstva slouží k přichycení
k podkladu. Pokud podklad tvoří samotná slámová stěna, tato omítka se přichytává
přímo na stébla slámy. Pokud podklad tvoří deskový materiál, například deska OSB, je
potřeba k této desce připevnit vhodný kotvící materiál sloužící pro přichycení hliněné
omítky. Kotvícími materiály mohou být například jutová tkanina nebo rákosová rohož.
Druhá vrstva nanášené omítky musí mít větší podíl písku nebo jemného štěrku oproti
první vrstvě, aby se redukovalo tvoření výsušných trhlin. Tato omítková vrstva slouží
především k opravě nerovností na omítané stěně. Poslední, třetí vrstva se nanáší jako
jemná omítka o tloušťce 5 až 10 mm a vytváří finální úpravu stěny. (Minke, 2009)

3.4.5 Vnější hliněné omítky
Hliněná omítka, jako vnější omítka se používá pouze tehdy, pokud je dostatečně
chráněna před deštěm. Pokud toto řešení vnější omítky není možné nebo pokud je
potřeba zvýšit odolnost samotné hliněné omítky, lze do omítky přidat vhodné příměsi
nebo opatřit omítku nátěrem. Lněnoolejná fermež, používaná jako příměs, nátěry
fermeží či latexové nátěry nejsou pro vnější omítky příliš vhodné, protože snižují
21

schopnost stěny difundovat vodní páru směrem ven. Není ani vhodné kombinovat
hliněnou omítku s vrstvou cementové omítky, která má oproti omítce hliněné menší
elasticitu a při tepelném a mechanickém namáhání v ní vznikají snadno trhliny.
Nejvhodnějším řešením je použít jako vnější omítku vápennou omítku nebo opatřit
vnější hliněnou omítku vápenným nátěrem, vápenokaseinovým nátěrem nebo
boraxokaseinovým nátěrem. Finančně nejvýhodnějším a v praxi nejvíce používaným
nátěrem je nátěr vápenný. (Minke, 2009)

3.4.6 Marocký štuk
Marocký štuk je druh povrchové omítky, která se používá pro místa se zvýšeným
namáháním vlhkostí. Zpravidla se používá jako omítka nad kuchyňskou linkou nebo
v koupelně, kde je nejlepší aplikovat voděodolný marocký štuk, což je speciální druh
vápenné omítky. Marocký štuk se nanáší přímo na hliněnou nebo vápenocementovou
omítku. Materiál se aplikuje v tenké vrstvě, která se nechá lehce zavadnout, poté se
nanese druhá vrstva, která se po zavadnutí vyhladí ocelovým hladítkem a zaleští
například žulovým kamenem. Další den se povrch natře marseillským mýdlem, které je
vyrobeno z olivového oleje. Takto vzniklá omítka se ještě jednou přeleští žulovým
kamenem. Výsledná omítka odolává působení vody, avšak propouští svojí strukturou
vodní páru, takže se může použít i pro difuzně otevřené skladby stěn. (Márton, 2014)
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4

METODIKA
I. Shromáždění materiálů k tématu
Prvním krokem pro vypracování této práce bylo nastudování literatury, která se

k danému tématu vztahuje. Jednalo se o literaturu zabývající se problematikou
dřevostaveb, dále pak literaturou zabývající se problematikou přírodních stavebních
materiálů, zejména staveb ze slaměných balíků. Dále bylo zapotřebí nastudovat
potřebnou legislativu vztahující se k návrhu rodinného domu.

II. Zvolení konstrukčního a materiálového řešení
Po nastudování literatury bylo zvoleno vhodné konstrukční řešení návrhu
dřevostavby a zároveň byly zvoleny vhodné přírodní stavební materiály pro jednotlivé
konstrukce.

III. Korekce zvoleného řešení dle limitujících podmínek
Zvolené řešení stavby bylo porovnáno s platnou legislativou, zda splňuje
podmínky použití jednotlivých materiálů. Zároveň byly provedeny drobné úpravy, aby
celkový návrh budovy odpovídal konstrukčním pravidlům dřevostaveb.

IV. Vyhodnocení vybraného řešení
Takto vzniklé řešení návrhu dřevostavby z přírodních stavebních materiálů bylo
porovnáno se zadáním diplomové práce, zda toto zadání splňuje.

V. Vypracování projektové dokumentace a textové části
Na základě výsledného řešení byla vypracována projektová dokumentace.
Výkresy byly vypracovány v programu AutoCad 20014 a zároveň výsledná stavba byla
vypracována v programu SEMA, z které je ve výkresové dokumentaci v této práci
přiložena 3D vizualizace. V programu Sema byl zároveň vypracován kompletní návrh
schodiště.
V programu Area byl vypracován tepelně technický posudek pro obvodovou
stěnu. Současně byl vyhodnocen tepelně technický posudek stěny, ve které jsou
nepálené cihly nahrazeny minerální izolací. Naměřené výsledky byly mezi sebou
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porovnány. Okrajové podmínky pro výpočet tepelně technických požadavků byly
zadány následovně:

Okrajové podmínky na exteriérové straně
Teplota: -15 ºC
Odpor při přestupu tepla: 0,04 m2 K/W
Relativní vlhkost: 84 %

Okrajové podmínky na interiérové straně
Teplota: 21 ºC
Odpor při přestupu tepla: 0,25 m2 K/W
Relativní vlhkost: 50 %

obr. 7 Výstup z programu Area – vnější okrajové

obr. 8 Výstup z programu Area – vnitřní

podmínky (Area 2010)

okrajové podmínky (Area 2010)

Následně byla vytvořena textová část této práce, která obsahuje vybrané části
problematiky dřevostaveb, přírodních stavebních materiálů, staveb ze slámy a hlíny,
dále pak popis jednotlivých navržených konstrukcí a celkové zhodnocení projektu.
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5

VLASTNÍ NÁVRH OBJEKTU
V této práci je návrh novostavby rodinného domu. Rodinný dům je řešen jako

samostatně stojící objekt. Dům je dvoupodlažní. Je určen pro bydlení 5 členné rodiny.
Dům je vhodný pro rovinatý, případně mírně svažitý terén.
Půdorysný tvar domu je obdélníkový o rozměru 8300 x 9590 mm. Objekt je
zastřešen sedlovou střechou.

5.1 Základní charakteristika stavby
Při návrhu jednotlivých stavebních konstrukcí byly upřednostněny přírodní
stavební materiály. Z přírodních stavebních materiálů, mimo tradiční stavební
materiály, které se v dřevostavbách běžně používají, jako je dřevo nebo deskové
materiály na bázi dřeva, byly použity zejména balíky ze slámy, hliněné nepálené cihly a
hliněné omítky. Balíky ze slámy byly použity pro izolaci obvodových nosných stěn.
Hliněná omítka byla použita na interiérových stranách jednotlivých stěn. Stejně tak na
exteriérové straně obvodových stěn byla použita hliněná omítka, která se ovšem oproti
interiérové liší použitím vápenného nátěru na jejím povrchu. Díky tomuto nátěru
odolává vnější hliněná omítka lépe vlhkosti a povětrnostním vlivům. Pro izolaci střech
byla zvolena minerální izolace a základy byly řešeny izolací pomocí pěnoskla pod
železobetonovou základovou deskou.
Používání alternativních stavebních materiálů, kterými v dnešní době sláma
i hlína stále ještě jsou, je typičtější pro stavebníky, kteří řeší svoje stavby zpravidla
svépomocí, či spoluprací se stavební firmou, která stavebníkovi postaví hrubou stavbu,
zpravidla základovou desku nebo i samotnou dřevěnou konstrukci a stavebník si zbytek
potřebných prací udělá již sám. Je to dáno i tím, že materiály, jako sláma a hlína, nejsou
více vyhledávanějšími stavebními materiály oproti klasickým stavebním materiálům,
typickým pro dřevostavby, a proto se na ně stavební firmy přímo nespecializují.
Z těchto důvodů byly jednotlivé stavební konstrukce navrhovány co možná
nejjednodušeji, protože příliš složitý koncept rodinného domu by pro stavebníka, který
se rozhodne použít přírodní stavební materiály, nebyl vhodným řešením.
Při návrhu stavby byl kladen důraz i na tepelně technické vlastnosti jednotlivých
konstrukcí, proto pro obvodové stěny byl vypracován posudek tepelných ztrát
a kondenzace vlhkosti ve stěně. Při návrhu stěn byly využity dobré vlastnosti nejen
hliněných omítek, ale i nepálených cihel, konkrétně jejich dobrá akumulace tepla
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a sorpce vlhkosti, a proto tyto nepálené cihly tvoří výplň mezi sloupky, jak u
obvodových nosných stěn, tak i u vnitřních příček. Výjimku tvoří stěna v druhém
nadzemním podlaží, oddělující dva pokoje nad obývacím pokojem v prvním
nadzemním podlaží, která je vyplněna mezi sloupky minerální izolací. Izolace je v této
stěně vložena místo nepálených cihel proto, aby pod touto stěnou v prvním nadzemním
podlaží nemusel být umístěn sloupek, a to z důvodu přenosu zatížení do základové
desky.
5.1.1 Základy
Pro návrh základu bylo třeba brát v úvahu, že jednotlivé stěny jsou mezi sloupky
vyplněny nepálenými hliněnými cihlami. Proto má celá konstrukce, složena
z jednotlivých stěn, stropů a střechy, vyšší hmotnost, a proto byla pro účely uložení
stavby upřednostněna železobetonová konstrukce oproti založení stavby na základových
patkách nebo základových pasech a dřevěných nosných trámech, které jsou na tyto
patky položeny.
U železobetonové desky bylo uvažováno, kvůli zachování nízkých tepelných ztrát přes
základovou desku, o izolaci ze spodní strany. Tento konstrukční princip izolace
základové desky se zpravidla používá pro pasivní nebo nízkoenergetické domy. Při
izolaci obvodových stěn slaměnými balíky, dosahují tyto stěny, z hlediska tepelných
ztrát, parametrů obvodových stěn pasivních domů. I s ohledem k této skutečnosti, byla
pro izolaci základové desky zvolena právě izolace pod celou základovou deskou.
Jako izolační materiál pod základovou desku byla vybrána izolace z pěnoskla,
které se v českém prostředí používá více než izolace pomocí izolačních desek z XPS
polystyrénu.
Vzhledem k větší hmotnosti obvodových a vnitřních stěn byla tloušťka
železobetonové základové desky zvolena 400 mm. Zespodu je tedy železobetonová
deska izolována pěnosklem a z bočních stran je základová deska izolována deskami
z XPS polystyrénu, které zabraňují vzniku tepelného mostu na soklu základové desky a
zároveň, při aplikaci vhodné kontaktní omítky, odolávají působení vlhkosti a
povětrnostním vlivům v oblasti soklu i pod ním.

5.1.2 Modřínový základový práh
Základová deska nebývá zpravidla vždy zcela v jedné rovině. Mezi konstrukce
stěn a základovou desku jsou uloženy základové prahy, které se výškově vyrovnávají do
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roviny, tak aby stěny, které následně na ně budou postaveny, stály vždy zcela kolmo
k základové desce. Mezery vzniklé při vyrovnávání základových prahů mezi
základovou deskou a samotnými prahy jsou vyplněny betonovou mazaninou. Základové
prahy jsou z modřínového dřeva, které se vzhledem k vyšší trvanlivosti a odolnosti pro
tyto prahy zpravidla používá.
5.1.3 Podlaha na základové desce
Jelikož je základová deska tepelně izolována pomocí pěnoskla, neobsahuje
samotná podlaha položená na základové desce, ve své skladbě, již tepelnou izolaci.
Skladba podlahy je tedy tvořena hydroizolační fólií, která se pokládá přímo na
železobetonovou desku. Dále je na této hydroizolační fólii položena anhydritová vrstva
o tloušťce 50 mm. Hydroizolační fólie v podlahové skladbě slouží k tomu, aby se
vlhkost z anhydritového potěru, obsahující přebytečnou vlhkost, která se během tvrdnutí
této vrstvy uvolňuje do ovzduší, nedostala do základové desky a zároveň ani do
modřínových prahů a stěn, které jsou na těchto prazích položeny. Vzhledem k tomu, že
základová deska je izolována proti vlhkosti zespodu, tedy na rozhraní pěnoskla a
základové desky, slouží hydroizolační fólie v podlahové skladbě pouze k odizolování
vlhkosti z anhydritového potěru a aplikuje se na stavbě současně při tvorbě
podlahových konstrukcí. Nehrozí tedy její protržení nebo poškození, protože ihned po
aplikaci této fólie je překryta anhydritovým potěrem.
Nášlapnou vrstvu podlahové konstrukce tvoří podlahová krytina Marmoleum
Fresco o tloušče 4 mm, která je přímo přilepena k anhydritovému potěru. Tato
podlahová krytina je vodě odolná, proto je použita i v koupelně a kuchyni.

5.1.4 Obvodové nosné stěny
Obvodové nosné stěny mají skladbu
od interiéru směrem k exteriéru: 30 mm
interiérové hliněné omítky, 120 mm
dřevěné sloupky o rozměru 60 x 120 mm
(vyplněné cihlami z nepálené hlíny 18
mm OSB deska, 400 mm izolace ze
slaměných balíků, 20 mm exteriérové
obr. 9 Obvodová nosná stěna

hliněné omítky.

Skladba: 20 mm interiérové hliněné omítky, sloupky 60 x
120 mm vyplněné nepálenými hliněnými cihlami, 18 mm
OSB
27desky, 400 balíky slámy, 20 mm

Skladba obvodové nosné stěny je znázorněna na obrázku č. 9.
Rám konstrukce je tvořen vertikálně stojícími sloupky o rozměru 60 x 120 mm,
které jsou patrné i na obrázku č. 9, dále pak horní a spodní pásnicí a OSB deskou.
Sloupky jsou v konstrukci postaveny vždy po 625 mm, pouze v rozích
jednotlivých stěn jsou krajní sloupky postaveny blíže k těm předposledním, tak aby
společně tvořily tuhý rohový spoj, který je
po celé ploše opláštěný z vnější strany
OSB deskou. Jednotlivé odstupy sloupků
jsou patrné na výkresech přiložených
k textové části této práce. Konkrétní řešení
rohového spoje je zobrazeno na obrázku
č. 10. OSB desky mají rozměr
1250 x 2500 mm a ke sloupkům jsou
připevněny na výšku, tedy desky jsou
kotveny

vždy

ke

každému

druhému

sloupku. Sloupky jsou kotveny do spodní

obr. 10 Rohový spoj obvodové stěny (vlastní tvorba)

pásnice, která má rozměr stejný jako
sloupky, tedy 60 x 120 mm. Spodní pásnice je přikotvena přes základové prahy do
základové desky. Horní pásnice má také rozměr 60 x 120 mm a slouží ke svázání a
ukotvení jednotlivých sloupků k sobě.
Prostor mezi sloupky je vyplněn nepálenými hliněnými cihlami, které mají
základní rozměr 120 x 60 x 300 mm (šířka x výška x délka). Tento rozměr je však
základní a v konstrukci jsou použity i jiné rozměry nepálených cihel. Použití více
rozměrů nepálených cihel není v návrhu stavby problémem, protože tyto cihly, stejně
jako hliněné omítky, se vyrábějí zpravidla na stavbě, z dostupné hlíny, která zůstane od
výkopů základů.
OSB desky jsou kotveny ke sloupkům z exteriérové strany. V současné době se ve
stavebnictví používá sice zpravidla kotvení ke straně blíže interiéru, ovšem i tento
způsob je možný a co se týče přenosu horizontálních sil pomocí OSB desky, zcela
funkční. Opláštění sloupků OSB deskami z vnější strany bylo zvoleno z toho důvodu, že
nepálené cihly mají v konstrukci funkci nejen akumulačního materiálu, ale i materiálu,
který zvládne absorbovat přebytečnou vlhkost z interiéru a následně ji opět při
nedostatku vlhkosti v interiéru, uvolnit zpět do interiérového prostředí. OSB desky,
které v celé konstrukci slouží nejen k přenosu horizontálních sil, ale také, díky své nízké
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difuzní propustnosti pro vodní páru, jako parobrzdná vrstva, by znemožňovaly, pokud
by byly na stěně kotveny z interiérové strany, dostatečnému propouštění vlhkosti mezi
nepálenými cihlami a vzduchem v interiéru. Další výhodou toho, že desky jsou kotveny
ke sloupkům z exteriérové strany, je aplikace interiérové hliněné omítky přímo na
nepálené cihly. Při aplikaci hliněných omítek na hliněné nepálené cihly není potřeba
dalšího nosného materiálu pro hliněnou omítku, protože omítka velmi dobře přilne
k nepáleným cihlám a po vyschnutí obou materiálů z nich vznikne kompaktní hmota.
K exteriérové straně OSB desek jsou poskládány slaměné balíky, které slouží jako
tepelná i zvuková izolace. Slaměné balíky jsou poskládány provázaně, tedy tak, aby se
hrany dvou nad sebou ležících balíků nepřekrývaly. Aby balíky držely těsně u plochy
OSB desek a neměly tendenci vybočení nebo vyboulení směrem ven, dříve než na ně
bude aplikována vnější hliněná omítka, která na balících vytvoří kompaktní jednolitou
vrstvu, která balíky pevně přimkne k sobě, jsou balíky přivázány pomocí vázacího
motouzu ke sloupkům. Toto vázání se vytvoří tak, že do sloupků jsou přes OSB desky
po určitých vzdálenostech zavrtané krátké vruty a k těmto vrutům je přivázaný vázací
motouz, který tlačí slaměné balíky k ploše OSB desek.
Na exteriérovou stranu slaměných balíků je aplikována vnější hliněná omítka.
Aby omítka dobře přilnula a držela na slaměných stéblech, je první vrstva této omítky
aplikována ve velmi řídké formě, kdy je materiál hliněné omítky rozředěn vodou a
následně pomocí stříkací pistole, při větším tlaku, nanesen na povrch slaměných balíků
i pár centimetrů dovnitř do balíků. Díky tomu hliněná omítka drží přímo na balících ze
slámy a zároveň tvoří pro balíky kompaktní materiál, který je pevně svazuje k sobě.
Tím, že je hliněná omítka nastříkaná i pár centimetrů do hloubky balíků, vznikají
v balíku drobné kapiláry hliněné omítky, které mohou lépe absorbovat případnou
vlhkost vzniklou uvnitř těchto balíků.
Povrch vnějších hliněných omítek je opatřen vápenným nátěrem pro zvýšení
odolnosti vnějších hliněných omítek proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám.
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5.1.5 Tepelně technické posouzení obvodové zdi
Pro ověření, zda navržená skladba obvodové stěny vyhovuje tepelně technickým
požadavkům, tedy, zda v ní nekondenzuje vlhkost a má dostatečně nízký součinitel
prostupu tepla, byl vyhotoven výpočet v softwaru Area, který se pro tyto účely používá.
Při ověřování bylo vyhotoveno více návrhů skladby stěn pro porovnání
jednotlivých fyzikálních ukazatelů a následně z nich byla vybrána nejvhodnější skladba
pro návrh rodinného domu v této práci. Pro konkrétní porovnání jsou níže uvedeny dvě
skladby stěn a to skladba popsaná v této kapitole, tedy ta, která je použita v konečném
návrhu rodinného domu a stěna, ve které prostor mezi sloupky je vyplněn minerální
izolací a sloupky jsou opláštěné z interiérové strany OSB deskou tloušťky 18 mm a
z exteriérové strany dřevovláknitou difuzní deskou tloušťky 13 mm.
Výstupem z programu Area jsou výstupní protokoly s naměřenými hodnotami a
grafická znázornění jednotlivých fyzikálních vlastností. Výstupní protokoly jsou
přiložené jako příloha k této práci. Pro porovnání jsou tedy použity dvě skladby, které
jsou označeny jako skladba č. 1 a skladba č. 2, přičemž skladba č. 1 je skladbou, která je
použita pro návrh rodinného domu v této práci.
Při konečném vyhodnocení jednotlivých grafických znázornění vytvořených
v programu Area, je třeba poznamenat, že ačkoli na obrázcích znázorňující rozložení
relativní vlhkosti v průřezu skladby stěny je patrná zvýšená relativní vlhkost k 100 %,
není to způsobeno špatně zvolenou skladbou stěny, avšak skutečností, že program Area
nedokáže správně vyhodnotit vliv sorpční vlastnosti hlíny a zároveň v tomto programu
není možné specificky nadefinovat průnik hliněné omítky do hloubky pár centimetrů u
slaměných balíků, který vzniká při nástřiku první vrstvy vnější hliněné omítky pomocí
stříkacích pistolí či ponoření slaměného balíku do zředěné hliněné omítky.
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Skladby stěn (ve směru od interiéru k exteriéru):
Skladba č. 2

Skladba č. 1






20 mm vnitřní hliněné omítky
Sloupek 60 x 120 mm, nepálené
hliněné cihly mezi sloupky
OSB deska 18 mm
Izolace z balíků slámy 400 mm
20 mm vnější hliněná omítka








20 mm vnitřní hliněné omítky
OSB deska 18 mm
Sloupek 60 x 120 mm, minerální
izolace mezi sloupky
Dřevovláknitá deska 13 mm
Izolace z balíků slámy 400 mm
20 mm vnější hliněná omítka

obr. 12 Skladba stěny č. 2 (Area 2010)

obr. 11 Skladba stěny č. 1 (Area 2010)

Součinitel prostupu tepla pro skladbu stěny č. 1 je dle vypracovaných výpočtů
v programu Area, U = 0,12 W/m2K . Součinitel prostupu tepla pro skladbu stěny č. 2
je U = 0,091 W/m2K. Součinitel teplené vodivosti obvodových stěn pro pasivní domy
se pohybuje v rozmezí U = 0,09 - 0,12 W/m2 K.
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Pole teplot:

obr. 13 Pole teplot pro skladbu stěny č. 1 (Area

obr. 14 Pole teplot pro skladbu stěny č. 2 (Area

2010)

2010)

Podle obrázku č. 15 lze porovnat rozložení teplot na
obrázcích č. 13 a 14. Na obrázku č. 13 se skladbou č. 1, je
patrná větší teplota v celé oblasti vnitřní hliněné omítky i
v oblasti na úrovni dřevěného sloupku. Tato vyšší teplota
oproti skladbě č. 2 je dána tepelnou akumulační
schopností nepálených hliněných cihel, které vyplňují
prostor mezi jednotlivými sloupky. Zároveň na průběhu
jednotlivých teplotních izoterm je patné, že u skladby č. 1
jsou izotermy o nižší teplotě posunuty oproti skladbě č. 2
více k exteriérové straně, díky čemuž jsou dřevěný
sloupek a OSB deska, která na něho navazuje, vlivem
vyšší teploty v jejich přímém okolí, více chráněné proti
případné kondenzaci vlhkosti.

obr. 15 Grafické znázornění teplot
pro obrázky 13 a 14 (Area 2010)
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Rozložení relativní vlhkosti

obr. 16 Rozložení relativní vlhkosti pro skladbu

obr. 17 Rozložení relativní vlhkosti pro skladbu

stěny č. 1 (Area 2010)

stěny č. 2 (Area 2010)

Rozložení relativní vlhkosti u obou skladeb je ovlivněno místem uložení OSB
desky, která slouží jako parobrzdná vrstva. Zatímco
u skladby stěny č. 1 je OSB deska umístěna na exteriérové
straně sloupku, tedy na straně, která je blíže venkovnímu
prostředí, u skladby stěny č. 2 je OSB deska umístěna na
interiérové straně sloupku, tedy té straně, která je blíže
vnitřnímu prostředí. Toto umístění ovlivňuje rozložení
relativní vlhkosti uvnitř stěny, jak je patrné na obrázcích č.
16 a 17. Zatímco u skladby stěny č. 1 je nejnižší relativní
vlhkost v oblasti slaměné izolace, která přímo sousedí
s OSB deskou, u skladby stěny č. 2 je nejnižší relativní
vlhkost v oblasti dřevěného sloupku a minerální izolace.
Ovšem relativní vlhkost u skladby stěny číslo 1 je pod
úrovní 78 %, která je v literatuře udávaná jako hraniční pro
růst plísní (http://stavba.tzb-info.cz, 2012)

obr.

18

Rozložení

vlhkosti (Area 2010)
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relativní

Relativní vlhkost 95-100 %

obr. 19 Relativní vlhkost 95-100 % pro skladbu

obr. 20 Rozložení relativní vlhkosti pro skladbu

stěny č. 1 (Area 2010)

stěny č. 2 (Area 2010)

Na obrázcích č. 19 a 20 jsou zobrazeny zóny
v jednotlivých skladbách stěn, kde dosahuje hodnota
relativní vlhkosti 95 až 100 %. Podle obrázku č. 21 je
patrné, že nejsytější modrá barva značí hodnotu 100 %, tedy
takovou, při které již kondenzuje vodní pára obsažena ve
vzduchu. U obou skladeb k tomu dochází na přechodu mezi
izolací ze slaměných balíků a vnější hliněnou omítkou. U
skladby stěny č. 1 je dle srovnání obrázku č. 19 a 20 vidět,
že kondenzace dle programu Area probíhá na nižší ploše.
Avšak při reálném vystavení obou skladem stěn zadaným
okrajovým podmínkám by v tomto místě nemělo docházet
ke kondenzaci vlhkosti, protože jak již bylo zmíněno výše,
program Area nedokáže správně vyhodnotit důležitou

obr. 21 Rozložení relativní

vlastnost hliněné omítky, kterou je sorpce vlhkosti. Zároveň

vlhkosti 95 – 100 % (Area

není v programu možno nadefinovat průnik vnější hliněné

2010)

omítky do struktury slaměných balíků, který vzniká při
nástřiku první vrstvy hliněné omítky na slaměné balíky. Z těchto dvou důvodů je
zřejmé, že reálné hodnoty relativní vlhkosti budou nižší, než jsou znázorněny na
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grafických výstupech znázorněných na obrázcích č. 19 a 20. Tuto skutečnost lze doložit
i empiricky, a to na slaměných domech, které byly postaveny již v minulém století a ve
kterých v tomto místě nedochází ke kondenzaci vlhkosti, ačkoli jejich skladba je
zpravidla bez parobrzdné vrstvy, kterou v obou případech srovnávaných skladbách stěn
tvoří OSB deska. Z těchto důvodů lze usoudit, že ani v jedné ze srovnávaných skladeb
stěn nebude kondenzovat vlhkost.

5.1.6 Vnitřní příčky
Vnitřní příčky jsou tvořeny svislými sloupky o rozměru 60 x 120 mm, které jsou
postaveny na spodní pásnici o rozměru 60 x 120 mm. Shora jsou sloupky svázány horní
pásnicí o rozměru 60 x 120 mm. Mezi sloupky jsou nepálené hliněné cihly pro zlepšení
akumulační schopnosti samotné vnitřní příčky. Z jedné strany jsou sloupky opláštěné
OSB deskou tloušťky 18 mm z důvodu přenosu horizontálních sil ve stěnách. Z důvodu
akumulace a sorpce vlhkosti je příčka z obou stran stěny překryta 20 mm tlustou vnitřní
hliněnou omítkou, která drží na jedné straně přímo na nepálených hliněných cihlách a
na straně druhé je na OSB desku umístěn štukatérský rákos, na který je následně
aplikována hliněná omítka. Půdorysná tloušťka vnitřní příčky je tedy 178 mm.
Všechny příčky v navrženém objektu mají tuto skladbu, s výjimkou jediné, a to
příčky v druhém nadzemním podlaží mezi dvěma pokoji, označenými na výkrese číslo
02 ve výkresové dokumentaci, čísly 05 a 04. Mezi těmito dvěma pokoji je vytvořena
příčka ze svislých sloupků, spodní a horní pásnice, vše v rozměrech 60 x 120 mm,
s minerální izolací mezi sloupky a prkenným 20 mm tlustým opláštěním. Tato příčka
má jinou skladbu právě proto, že je umístěna nad obývacím pokojem v prvním
nadzemním podlaží, kde by při skladbě příčky vyplněné nepálenými cihlami musely
vzhledem k přenosu zatížení z takto vzniklé příčky s vyšší hmotností, by musely být
umístěny svislé sloupky v prostoru obývacího pokoje. Takto vložené sloupky by ovšem
mohly opticky zmenšovat rozměr obývacího pokoje, což by nebylo účelné.

5.1.7 Výplňové otvory
Okna, interiérové dveře a vchodové dveře jsou dřevěné. Výrobcem navržených
oken je firma Slavona, která vyrábí okna na míru dle požadavků stavitele. Požadavek je
aby součinitel prostupu tepla u oken byl Uw = 0,7 W/m2 K a u dveří
Ud = 0,78 W/m2 K.
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Speciálním znakem použitých oken a vchodových dveří v konstrukci jsou jejich
rámy, které jsou vytvořené z OSB desek, tak aby rám překrýval 400 mm tlustou vrstvu
izolace z balíků slámy.
5.1.8 Schodiště
Schodiště v návrhu rodinného domu je pravotočivé ve tvaru U. Půdorysný rozměr
je 2095 x 2100 mm. Schodiště se skládá z vnějších a vnitřních schodnic. Vnější
schodnice jsou kotveny ke svislým sloupkům ve stěnách. Vnitřní schodnice, ležící u
zrcadla schodiště, tvoří pevnou konstrukci, uloženou na železobetonové základové
desce a ve vrcholu kotvenou k trámovému stropu. Výstupní stupeň schodiště je na
úrovni podlahy v druhém nadzemním podlaží. Jednotlivé stupně schodiště jsou kotveny
ke schodnicím. K vnitřním schodnicím je kotveno zároveň zábradlí vysoké 850 mm.
Šírka schodišťového ramene je 950 mm.
Schodiště bylo vytvořeno pomocí programu Sema, který má uzpůsobený modul
pro návrh schodiště. Tento modul je často využívaný truhláři a umožňuje kompletní
návrh schodiště se zábradlím i schodnicemi.
Jelikož je program Sema určen pro praktickou činnost stavebníků, truhlářů a
tesařů, odpovídá tomu i návrh schodiště, které má okótované a popsané nejen schodnice
a schody, ale i jednotlivé schodišťové stupně. Program vytvoří návrh tak, aby byl účelný
a v praxi použitelný, možný odeslat na CNC stroj, který podle návrhu vyfrézuje
schodnici i jednotlivé schodišťové stupně schodů. Oproti české normě ČSN 73 4130 pro
schodiště a šikmé rampy, která doporučuje u zakřivených schodišť odstup výstupní čáry
schodiště od stěny 300 – 400 mm, vytvoří program Sema výstupní čáru tak, aby byla
v optimální vzdálenosti pro uživatele schodiště. Přesné umístění výstupní čáry je patrné
na přiloženém výkresu se schodištěm ve výkresové dokumentaci. Vybrané parametry
schodiště jsou:

Půdorysný rozměr: 2095 x 2100 mm
Šířka schodišťového ramene: 950 mm
Šířka schodišťového zrcadla: 200 mm
Výška stupně: 195 mm
Šířka stupně: 260 mm
Počet stupnic: 15
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5.1.9 Strop nad prvním a druhým nadzemním podlažím
Nosnými prvky ve stropu nad prvním nadzemním podlažím jsou dřevěné stropní
trámy o rozměru 100 x 220 mm v osové vzdálenosti 625 mm. Tyto trámy jsou zespodu
opláštěné dřevěným obkladem z dřevěných palubek o tloušťce 18 mm. Prostor mezi
trámy je vyplněn minerální izolací tl. 220 mm pro zlepšení akustických vlastností
trámového stropu. Jako záklop stropních trámů jsou položeny cementotřískové desky od
firmy Cetris PDB o tloušťce 22 mm, které zajištují přenos nahodilého a stálého zatížení,
vznikajícího v druhém nadzemním podlaží v důsledku užívání jednotlivých místností
pro bydlení, do trámového stropu. Na deskách Cetris PDB je umístěný anhydritový
potěr o tloušťce 50 mm s podlahovou krytinou z materiálu Marmoleum Fresco
o tloušťce 4 mm. Mezi deskami Cetris PDB a anhydritovým potěrem není nutná
hydroizolační vrstva, protože desky Cetris jsou voděodolné a umožňují přímo aplikaci
anhydritového potěru na jejich povrh.
Nosná část stropu nad druhým nadzemním podlažím je tvořena níže položenými
kleštinami o rozměru 60 x 160 mm v osové vzdálenosti 714 mm. Zespodu jsou kleštiny
opláštěny palubkami tloušťky 18 mm. Mezi kleštiny je vložena minerální izolace v
tloušťce 160 mm. Shora je na kleštiny položen záklop z 18 mm tlustých OSB desek.
5.1.10 Střecha
Krov je vytvořen jako krokevní soustava s vrcholovou vaznicí o rozměru
160 x 200 mm a kleštinami ve dvou úrovních. Výše umístěné kleštiny mají rozměr
40 x 120 mm a níže umístěné kleštiny mají rozměr 60 x 160 mm. Spodní úroveň kleštin
je zároveň stropní konstrukcí nad druhým nadzemním podlažím. Dvojice krokví jsou
uloženy na pozednicích 120 x 200 mm. Ve vrcholu jsou dvojice krokví osedlány na
vrcholovou vaznici, dole pak na pozednice, které leží na horní pásnici obvodových
nosných stěn v druhém nadzemním podlaží. Jednotlivé dvojice krokví jsou ve vrcholu
spojeny pomocí děrovaných styčníkových plechů.
Krokve jsou tvořeny dřevěnými hranoly 100 x 220 mm v osové vzdálenosti 714
mm, které jsou vyplněny minerální izolací. Zespodu, tedy směrem k interiéru, jsou
krokve opláštěné OSB deskou tloušťky 18 mm a následně dřevěnými palubkami
o tloušťce 18 mm, které slouží jako pohledová část střechy v interiéru. OSB deska
slouží ve skladbě střechy jako parobrzdná vrstva.
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Shora, tedy směrem k exteriéru, jsou krokve opláštěné dřevovláknitou difuzní
deskou tloušťky 13 mm. Na dřevovláknitých deskách je položena difuzní fólie Tywek
chránící skladbu střechy proti zatékání vody z venkovního prostředí do konstrukce
střechy. Na fólii jsou položeny kontralatě a na nich je umístěno laťování a střešní
krytina z pálených střešních tašek.

5.1.11 Klempířské konstrukce
Oplechování parapetů oken, okapové žlaby a svody včetně doplňků jsou vyrobeny
z ocelového pozinkovaného plechu LINDAB tloušťky 0,6 mm, který je bezúdržbový.
Klempířské prvky doporučujeme sladit s barvou fasádní omítky

5.1.12 Napojení na sítě technické infrastruktury
Vodovod je napojen na veřejnou vodovodní síť. Splašková kanalizace je napojena
na veřejnou kanalizační síť. Elektroinstalace jsou napojeny vlastní podzemní přípojkou
na veřejnou elektrickou síť.
5.1.13 Technická zařízení budovy
Ohřev teplé užitkové vody bude řešen nástěnným teplovodním kotlem, který bude
umístěn v technické místnosti v 1 NP. Kotel bude mít
dva okruhy, jeden pro užitkovou vodu a druhý pro
ohřev vody pro podlahové vytápění. Vedení potrubí,
stejně jako elektrických rozvodů, je umístěno v liště
soklu v rohu podlahy. Samotný sokl je umístěn uvnitř
vnitřní hliněné omítky, takže v interiéru není opticky
viditelný. Odpady jsou vedeny v trubce umístěné na
soklu.
Vytápění rodinného domu bude podlahovým
vytápěním uloženým v anhydritovém potěru. Podlahové
vytápění je umístěno v prvním i druhém nadzemním
podlaží.

obr. 22 Lišta soklu s trubkami a
kabelovým vedením
(Minke, 2009)
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5.2 Popis stavebních prací s podmínkami pro jejich provedení
Tato část textové práce zabývající se popisem jednotlivých stavebních prací,
stejně jako podmínkami pro jejich provedení, je zaměřena na práci s přírodními
stavebními materiály. Stavba dřevěné rámové konstrukce postavená na železobetonové
základové desce probíhá při stavbě s přírodními stavebními materiály stejně, jako při
práci s tradičními stavebními materiály. Jednotlivé práce na stavbě jsou uvedeny
v kapitole 5.3 Soupis stavebních prací.
5.2.1

Práce se slaměnými balíky

Při používání slaměných balíků na izolaci stěn je třeba dbát toho, aby během
uskladnění, před samotným použitím na stavbě, byly balíky správně skladovány a to
tak, aby balíky nebyly vystaveny povětrnostním podmínkám, zejména dešti a přímému
kontaktu se zemí, bez možnosti odvětrávání. V obou případech hrozí pronikání vlhkosti
do balíků slámy, což může způsobit uhnívání balíků, či jejich napadení hmyzem nebo
houbami. Důležité je tedy skladovat balíky nejlépe v zastřešené budově tak, aby mezi
zemí a první spodní vrstvou balíků slámy byla vždy průvzdušná mezera.
V rozích obvodové nosné stěny a u oken a dveří není vždy možné uložit ve stěně
celý slaměný balík, musí se tedy balík vhodně zkrátit. Postup při dělení slámových
balíků je popsán v kapitole 3.3.6 Dělení slámových balíků.

5.2.2 Práce s hlínou
Používání hlíny, ať už pro hliněné omítky nebo pro výrobu nepálených cihel,
probíhá při stavbě slaměných domů zpravidla přímo na stavbě. Z místní hlíny, která na
stavbě zůstane po výkopech základů, se přímo na stavbě vyrábí vhodná hmota, která
slouží pro výrobu hliněných omítek vnitřních i vnějších. Ze stejné hmoty jsou potom
vyráběné i nepálené cihly. Tento proces výroby omítek a nepálených cihel je časově
náročný a je možné ho urychlit zakoupením jednotlivých výrobků.
Hliněné omítky se nanášejí vždy v několika vrstvách, zpravidla třech. První vrstva
nanášena na slaměné balíky se může aplikovat na povrch balíků pomocí stříkací pistole,
kdy je rozředěná hliněná hmota sloužící pro výrobu hliněných omítek nastřikována za
použití tlaku přímo na povrch slaměných balíků. Druhou možností je balíky slámy,
vždy před umístěním do stěny, namočit do rozředěné hliněné hmoty. Druhý způsob je
pracnější a vyžaduje větší manuální úsilí pracovníků, avšak vzhledem k nenáročnému
procesu a jednoduchým úkonům při jeho provádění, bývá na stavbách slaměných domů
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často využíván. Další vrstvy jsou již nanášeny pomocí hladítek se zakulacenou špičkou.
Každou vrstvu je třeba nechat vždy dostatečně vyschnout, čímž zároveň na vytvořené
vrstvě vzniknou trhliny, které se zacelí další vrstvou. Třetí vrstva hliněné omítky je již
zvolena tak, aby trhliny byly co nejmenší a daly se jednoduše zapravit.
Nejtěžším procesem při výrobě hliněné směsi pro hliněné omítky a nepálené cihly
je zvolení vhodné kombinace písku a jílu, které jsou hlavními složkami hliněné směsi.
Dalšími materiály, které se do vyráběné směsi mohou použít, bývají pojiva, například
stébla slámy a piliny, které zlepšují tvrdost a pevnost výsledné směsi. Dále se do směsi
mohou přidat aditiva, zlepšují odolnost výsledné směsi vůči vlhkosti a povětrnostním
podmínkám.
Hliněné omítky i nepálené cihly si může stavitel vyrobit svépomocí přímo na
staveništi, avšak další možností je zakoupení těchto stavebních materiálů od výrobců.
Jelikož v České republice není stavění za pomocí výrobků z nepálené cihly příliš
rozšířené, je nabídka těchto materiálů spíše malá a na jejich výrobu se zaměřuje pouze
několik firem. Zakoupením těchto stavebních materiálů u výrobce uspoří stavebník čas,
který by musel věnovat výrobě potřebné směsi pro výrobu hliněných omítek a
nepálených cihel a následné výrobě jednotlivých produktů.
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5.3 Soupis základních stavebních prací
V následujícím textu jsou vypsány základní stavební práce, které stavebník na
stavbě musí vykonat. Pozice jednotlivých prací odpovídá časové posloupnosti na stavbě
s tím, že jednotlivé práce se mohou časově překrývat. Jednotlivé základní stavební
práce jsou:



Vytyčení stavby.



Odstranění ornice, výkopové práce.



Vytvoření izolační vrstvy z hutněného pěnoskla tl. 500 mm.



Pokládka hydroizolační fólie, vytvoření bednění, vložení výztuže, betonáž základů
z železobetonové desky.



Položení a vyrovnání modřínových prahů, jejich vyrovnání a vyplnění mezer mezi
modřínovými prahy a základovou deskou betonovou mazaninou.



Postavení dřevěné konstrukce obvodových nosných stěn v 1 NP z vertikálních
sloupků opláštěných OSB deskami tak, aby OSB desky byly připevněny pomocí
ocelových svorek k osám jednotlivých sloupků. OSB deska je ukotvena vždy ke
třem svisle stojícím sloupkům, tedy u prvního a třetího zasahuje přesně k ose
sloupku. Změna je pouze u rohových sloupků ve stěně, které OSB deska celé
překrývá.



Postavení dřevěné konstrukce vnitřních příček v 1 NP na základové prahy.
Konstrukce se skládá ze svislých sloupků, spodní a horní pásnice. Konstrukce je
vytvořena jako rám v dílně nebo na zemi na stavbě a následně je postavena.
Následně jsou sloupky z jedné strany opláštěny OSB deskami.



Na horní pásnice obvodových stěn a příčky procházející příčným středem domu,
jsou uloženy dřevěné stropní trámy. Na horní pásnice obvodových stěn jsou
mezi jednotlivé stropní trámy ukotveny vazné trámy, které tvoří společně
s konci stropních trámů věnec nad obvodovou nosnou stěnou.



Následně jsou postaveny dřevěné konstrukce obvodových nosných stěn a příček v
2 NP. Postup stavby je stejný jako v případě obvodových nosných stěn a příček
v 1 NP.



Na horní pásnice obvodových nosných stěn jsou ukotveny pozednice. Na štítové
stěny je osazena vrcholová vaznice. Následně jsou na pozednice a vrcholovou
vaznici osazeny krokve, které jsou ve vrcholu spojeny děrovanými styčníkovými
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plechy. Krokve jsou k sobě svázány kleštinami a jsou ze spodní strany opláštěny
OSB deskami. Následně je prostor mezi krokvemi vyplněn minerální izolací.
Vytvoření záklopu na vrcholu krokví z difuzní dřevotřískové desky. Položení
pojistné hydroizolace na dřevovláknité desky. Položení kontralatí v osové
vzdálenosti 714 mm. Položení latí v osové vzdálenosti 33 cm. Položení střešní
krytiny na latě.


Opláštění stropních trámů zespodu obkladem z dřevěných pohledových palubek,
vyplnění prostoru mezi stropními trámy minerální izolací a opláštění stropních
trámů shora cementotřískovými deskami Cetris, čímž vznikne pochůzí strop



Vytvoření rámů z OSB desek kolem stavebních otvorů pro okna a dveře na
obvodové zdi. Osazení stavebně truhlářských výrobků do stavebních otvorů.



Vytvoření nepálených cihel z místní hlíny a jejich vysušení, případně zakoupení
cihel z nepálené hlíny u prodejce. Vyplnění obvodových stěn a vnitřních příček
cihlami z nepálené hlíny, které jsou již vysušeny



Vytvoření spodního pásu izolace z balíků slámy na základových prazích, jejich
ukotvení pomocí vázacího motouzu k ocelovým kotvícím okám připevněným
přes OSB desku k svislým sloupkům v obvodové stěně.



Vytvoření izolační obálky obvodových stěn z balíků slámy. Usazování jednotlivých
balíků na střídačku tak, aby se hrany dvou nad sebou položených balíků
nepřekrývaly. Kotvení balíků pomocí vázacího motouzu ke kotvícím okám ve
sloupcích. Dělení balíků slámy u rámů oken a dveří a v rozích.



Vytvoření jednotlivých rozvodů pro instalace. Kotvení soklů s jednotlivými rozvody
k svislým sloupkům. Připevnění trubek pro odpady k soklům a sloupkům.



Vytvoření vnějších hliněných omítek. První vrstva je aplikována pomocí nástřiku
řídké směsi pro vnější hliněné omítky. Další vrstvy již jsou aplikovány pomocí
hladítek. Třetí a finální vrstva je ošetřena vápenným nátěrem pro zlepšení
odolnosti proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám.



Vytvoření vnitřních hliněných omítek buď na nepálených hliněných cihlách
s přesahem i přes sloupky, nebo na štukatérském rákosu, který je ukotven k OSB
deskám na vnitřních příčkách. Vnitřní hliněná omítka se tvoří také ve třech
vrstvách, avšak první vrstva omítky se aplikuje jako plastická směs. Nepálené
hliněné cihly musí být před aplikací první vrstvy hliněné omítky navlhčeny, aby
měli dobrou přilnavost.
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Finální úprava vnitřních povrchů v interiéru. Uhlazení a vybroušení jednotlivých
vnitřních hliněných omítek. Zbroušení dřevěných pohledových materiálů
v interiéru.



Položení podlahové skladby v 1 NP a 2NP. Na základovou desku a na
cementotřískové desky se pokládá izolace, která přesahuje i nad úroveň podlahy
a chrání základové prahy a svislé sloupky, které se nachází v úrovni
podlahových rovin. Na hydroizolaci jsou položeny rozvody pro podlahové
vytápění. Jednotlivé rozvody jsou zality anhydritovým potěrem v tloušťce 50
mm. Položení podlahové krytiny na anhydritový potěr.



Osazení

zařizovacích

předmětu

v koupelnách

a

v kuchyni.

Dokončení

elektroinstalací a instalací rozvodů vody. Finální úprava jednotlivých povrchů
po instalačních pracích.
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5.4 Výkaz výměr
Ve výkazu výměr jsou uvedeny stavební materiály mimo stavebně truhlářské
výrobky (okna, dveře, schodiště), zařizovací předměty, elektroinstalace, zdravotechnika
a vytápění.
V uvedených celkových délkách, celkových plochách a celkových objemech
jednotlivých materiálů nejsou připočteny žádná procentuální přirážky zohledňující
celkový prořez materiálů.
DŘEVĚNÉ HRANOLY VE STĚNÁCH
Označení

Šířka (cm)

Výška (cm)

Celková délka (m)

Sloupek

6

12

671,13

Spodní pásnice

8

12

97,73

Horní pásnice

8

12

97,73

6

12

23,39

Štítová horní
pásnice

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

DŘEVĚNÉ HRANOLY VE STROPU A PRAHU
Označení

Šířka (cm)

Výška (cm)

Celková délka (m)

Modřínový práh

12

6

53,6

Stropní trám

10

24

129,59

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

DŘEVĚNÉ HRANOLY VE STŘEŠE
Označení

Šířka (cm)

Výška (cm)

Celková délka (m)

Krokev

6

18

390,72

Horní kleština

4

12

18,93

Spodní kleština

6

16

53,02

16

20

10,77

12

20

21,54

Vrcholová
vaznice
Pozednice

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)
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MATERIÁLY VE STĚNÁCH (mimo dřevěné hranoly)
Šířka

Výška

Délka

Celková

Celkový

Počet

(cm)

(cm)

(cm)

plocha (m2)

objem (m3)

kusů

12

10

28

-

20,5

6102

Slaměné balíky

40

50

70

-

66,14

473

Hliněná omítka

-

2

-

-

279,6

-

OSB 3 deska

125

1,8

240

257,85

-

86

Štukatérký rákos

100

0,5

2000

106,32

-

6

Označení
Nepálené hliněné
cihly

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

MATERIÁLY VE STROPĚ nad 1 NP (mimo dřevěné hranoly)
Šířka

Výška

Délka

Celková

Celkový

Počet

(cm)

(cm)

(cm)

plocha (m2)

objem (m3)

kusů

Desky Cetris PDB

62,5

2,2

125

56,84

-

73

Dřevěné palubky

12,5

1,8

500

56,84

-

91

Minerální izolace

47,5

22

300

44,04

-

31

Hydroizolace

150

0,02

5000

66,9

-

1

Označení

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

MATERIÁLY VE STROPĚ nad 2 NP (mimo dřevěné hranoly)
Označení

Šířka

Výška

Délka

Celková

Celkový
2

3

Počet

(cm)

(cm)

(cm)

plocha (m )

objem (m )

kusů

Minerální izolace

70

16

300

32,4

-

16

Dřevěné palubky

12,5

1,8

500

56,84

-

91

OSB 3 desky

125

1,8

240

44,04

-

15

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)
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MATERIÁLY VE STŘEŠE (mimo dřevěné hranoly)
Šířka

Výška

Délka

Celková

Celkový

Počet

(cm)

(cm)

(cm)

plocha (m2)

objem (m3)

kusů

70

22

300

94,2

-

73

18

5

38

107,3

-

1569

150

0,02

5000

107,3

-

2

Dřevovláknitá deska

125

1,3

240

107,3

OSB 3 desky

125

1,8

240

105,4

-

36

Dřevěné palubky

12,5

1,8

500

22,92

-

37

125

1,3

240

107,3

-

36

Označení
Minerální izolace
Střešní tašky
Tondach
Pojistná hydroizolace
Tywek

Dřevovláknitá
difůzní deska

37

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

MATERIÁLY V ZÁKLADECH (mimo násypy)
Šířka

Výška

Délka

Celková

Celkový

Počet

(cm)

(cm)

(cm)

plocha (m2)

objem (m3)

kusů

802,4

30

931

-

22,41

-

Pěnosklo

830

50

960

-

39,84

-

Hydroizolace

150

0,02

5000

90

-

2

Separační geotextílie

150

0,02

500

180

-

3

Označení
Železobetonová
deska

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa směrem nahoru)

46

6

DISKUZE
Při návrhu rodinného domu z přírodních stavebních materiálů byl kladen důraz na

využívání jednotlivých stavebních materiálů co možná nejjednodušším způsobem.
Z toho důvodu byla u jednotlivých stavebních konstrukcí zvolena jednoduchá, ale
přesto funkční skladba. Funkčnost skladby obvodové nosné stěny, z pohledu tepelně
technických parametrů, byla ověřena v programu Area. Vhodným doplněním
výsledného řešení v této práci by mohlo být vypracování posudku i pro oblast soklu
a skladbu střechy. Ovšem sokl je ze spodu izolován 500 mm tlustou vrstvou pěnoskla
a z boku 140 mm tlustou vrstvou polystyrénu, což je zcela dostatečná vrstva pro izolaci
základové desky. Střecha je naopak izolována 220 mm minerální izolace, což také
zabezpečuje dostatečnou tepelnou izolaci. Zajímavou variantou při zakládání stavby by
mohlo být i uložení železobetonové desky na tepelně izolační desky z XPS polystyrénu.
V tomto případě totiž železobetonová deska leží na násypu a na izolačních deskách
a není tedy nutné pod železobetonovou deskou kopat jámu pro základové pasy nebo
hloubit jámu pro uložení pěnoskla. Tato skladba základů se však v ČR téměř nepoužívá
a já jsem ho při návrhu v této práci nepoužil, protože k tomuto postupu uložení stavby
nejsou dostupné dostatečné odborné publikace pro použití v prostředí ČR a ani jsem
nedohledal žádnou firmu, která by se tímto způsobem uložení základové desky
zabývala.
Zároveň byl od začátku kladen důraz na zlepšení tepelně akumulačních schopností
u jednotlivých stěn. Z toho důvodu byl prostor mezi sloupky vyplněn nepálenými
hliněnými cihlami. Zároveň bylo při návrhu stěny uvažováno s využitím sorpční
vlastnosti u nepálených cihel. Ovšem aby mohly nepálené cihly absorbovat vlhkost ze
vzduchu v interiéru, bylo potřeba vložit OSB desku, sloužící k opláštění vertikálně
stojících sloupků a přenosu vertikálních sil, z vnější strany sloupků v obvodové stěně,
tedy ze strany blíže k exteriéru, což pro stavění dřevostaveb v dnešní době není již tolik
typické.
Řešení skladby s umístěním OSB desky z vnější strany sloupků bylo opět ověřeno
v programu Area. Dle tohoto výpočtu ve stěně nekondenzuje vlhkost a umožňuje větší
akumulaci tepla z interiérového prostředí než dřevostavby s tepelnou izolací mezi
sloupky.
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Díky umístění OSB desky z vnější strany sloupků nebylo potřeba v návrhu
rodinného domu řešit přerušení parobrdzné vrstvy u stropu nad prvním nadzemním
podlažím, kde při umístění OSB desky z vnitřní strany sloupků musí být parobrzdná
vrstva, tvořená OSB deskou, přerušena kvůli prostupu stropních trámů. Naopak jsem
ovšem musel vhodně vyřešit přechod mezi obvodovou stěnou v druhém nadzemním
podlaží a nosnou konstrukcí střechy, která je tvořena krokvemi, které jsou ze spodní
strany opláštěné OSB deskou. Vyřešení tohoto detailu je znázorněno na výkrese č. 10 ve
výkresové dokumentaci přiložené k této práci.
Při navrhování rámových dřevostaveb se zpravidla sloupky umísťují v osové
vzdálenosti 625 mm. Je to dáno rozměrem desek na bázi dřeva, zpravidla OSB desek,
které mají v příčném směru délku 1250 mm a zároveň statickými požadavky na přenos
sil ve vertikálním i horizontálním směru. V rozích jsou osové vzdálenosti sloupků
zmenšeny tak, aby desky překrývaly celý sloupek a ne jen jeho polovinu, jako je tomu
například u sloupku nacházejícím se vprostřed stěny. Při navrhování staveb s izolací ze
slámy je však třeba uvažovat, zda při stavbě je jednodušším řešením přizpůsobit návrh
stavby tak, aby se slaměné balíky musely co nejméně zkracovat a dělit, což ve výsledku
znamená, že krajní sloupky by byly blíže u sebe a přečnívající OSB deska by v rozích
byla seříznuta, nebo spíše přizpůsobit návrh dřevostavby používaným materiálům na
nosnou konstrukci, tedy zpravidla vertikálním sloupkům a OSB deskám, za účelem co
nejmenšího prořezu a tedy i materiálových ztrát. Je třeba uvažovat, že ke krácení
slaměných balíků při stavbě v každém případě dojde, protože u ostění oken a dveří musí
být balíky slámy zkráceny tak, aby vzniklo rovné ostění kolem těchto stavebně
truhlářských prvků. Proto by krácení slaměných balíků, určených do rohů stavby,
nebylo novou činností, kterou stavebník na stavbě musí vykonat, ale byla by to činnost,
kterou stejně musí provést. Vzhledem k cenám dřevěných sloupků a OSB desek je
zkracování levných slaměných balíků pravděpodobně mírně levnější.
Stavbami s využitím slaměných balíků se v České republice zabývá velmi malé
množství firem. Proto velká většina staveb vzniklých v tuzemském prostředí vzniká
zpravidla svépomocí stavebníků. Z toho důvodu je i návrh dřevostavby v této práci
navržen tak, aby byla možná postavit svépomocí. Mnoho materiálů, popsaných v této
práci, je v dnešní době možné komerčně zakoupit, zejména směsi pro výrobu hliněných
omítek a nepálené hliněné cihly, ačkoli v této práci je uvažováno spíše s tím, že si tyto
stavební materiály opatří stavebník svépomocí ze zdrojů přímo na stavbě. Zakoupením
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výše zmíněných materiálů by stavebník jistě uspořil čas a výsledné produkty by
dosahovaly vyšší kvality, která je dána výrobcem jednotlivých stavebních materiálů.
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ZÁVĚR
Výsledkem této práce je hotový návrh difuzně otevřené rámové dřevostavby

s využitím přírodních stavebních materiálů. Rodinný dům je řešen jako samostatně
stojící, dvoupodlažní objekt. Je určen pro bydlení 5 členné rodiny. Půdorysný tvar domu
je obdélníkový o rozměru 8,3 x 9,6 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou.
Obvodové stěny jsou tvořeny svisle stojícími sloupky s nepálenými hliněnými
cihlami uloženými mezi sloupky. Z vnitřní interiérové strany jsou sloupky a cihly
překryty vnitřní hliněnou omítkou. Z vnější strany sloupků jsou OSB desky, slaměné
balíky a vnější hliněné omítky. Součinitel prostupu tepla pro obvodově stěny
je U = 0,12 W/m2 K.
Konstrukce rámové dřevostavby je navržena s ohledem k využitým přírodním
stavebním materiálům tak, aby skladby jednotlivých stěn splňovaly tepelně technické
požadavky a zabezpečovaly difuzi vzduchu obvodovými nosnými stěnami a střechou.
Při výpočtech tepelných ztrát bylo ověřeno, že sláma může sloužit jako
plnohodnotná tepelná izolace zabezpečující dostatečnou tepelnou izolaci a stěny
izolované

slaměnými

balíky dosahují

parametrů,

z pohledu

tepelných

ztrát,

srovnatelných s nízkoenergetickými stavbami.
Stavba je založena na železobetonové desce, která je zespodu izolována
pěnosklem.
Krov je vytvořen jako krokevní soustava s vrcholovou vaznicí a kleštinami ve
dvou úrovních. Spodní úroveň kleštin je zároveň stropní konstrukcí nad druhým
nadzemním podlažím. Dvojice krokví jsou uloženy na pozednicích. Prostor mezi
krokvemi je vyplněn minerální izolací. Zespodu jsou krokve opláštěné OSB deskou
a dřevěnými palubkami. Nad krokvemi je skladba střechy tvořena dřevovláknitou
difuzní deskou, difuzní fólií, kontralatěmi, laťováním a střešní krytinou ze střešních
tašek.
Navržená dřevostavba v této diplomové práci je dostatečně velká i pro větší
rodinu a využití nepálených cihel a hliněných omítek ve skladbách stěn napomáhá, díky
pozitivním vlastnostem, k vytváření příjemného a zdravého prostředí v interiéru stavby.
Ačkoli využívání přírodních stavebních materiálů není u firem, zabývajících se
výstavbou dřevostaveb, příliš běžné, mohou tyto přírodní stavební materiály být
vhodnou náhradou za tradičnější stavební materiály.
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SUMMARY
The result of this work is finished design of a diffusion-open frame wooden house

with utilization of natural buildings materials. As the material for the bearing walls were
used the straw bales, which function as heat insulation. Furthermore were utilized the
unfired clay bricks, which were placed between the individual columns of the bearing
walls and the inner partition walls, in which they serve for the accumulation of heat and
the absorption of superfluous moisture from the interior area, as well as from the
earthenware plaster of the inner and the outer parts of the bearing walls and the inner
partition walls.
The construction of the frame wooden house is designed with the respect to the
usage of natural buildings materials, so that the composition of the individual walls
would meet the thermal technical requirements and secure the air diffusion through the
bearing walls and the roof.
On the heat loss calculation it was verified that the straw can be used as a full
thermal insulation, which secure a sufficient thermal insulation, and the walls insulated
with the straw bales reach the specifications, which are, from the viewpoint of heat loss,
comparable with low-energy buildings.
The designed wooden house in this dissertation is big enough even for a larger
family, and with the use of unfired clay bricks and earthenware plaster in the
composition of the whole it helps, thanks to the positive characteristics mentioned
above, to create a pleasant and healthy environment in the interior of the building.
Although the usage of natural building materials is not too common with the
companies that are engaged in the construction of wooden buildings, these building
materials can be suitable replacement of traditional buildings materials.
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