
1    Přenášet zatížení stálé a užitné - zejména zatížení od povětr. vlivů, jako je 

sníh a zatížení provozem. A dále zavětrování a jiné (vztlak...).

Vztah kg/m³ a kN/m³: 1000kg/m³ = 10kN/m³ (při grav. zr. g≈10m/s²)

Přehled objem. hmotnosti pro výpočet stálého zatížení, zjednoduš.:

Voda při teplotě 0°C ...  1000 kg/m³ 

Voda při teplotě 100°C ...    958 kg/m³

Ocel / železo ...  7850kg/m³

Beton ...  2200kg/m³

Železobeton ...  2400 kg/m³

Beton z keramzitu ...    880 kg/m³

Dřevo tvrdé ...    600 kg/m³

Dřevo měkké ...    400 kg/m³

Desky s dřev. vl. s cemen. ...   800* kg/m³

Cihla plná ...  1900 kg/m³

Sádrokarton ...    750 kg/m³

Polystyren pěnový ...      40 kg/m³

* Pozn.: např. CETRIS, interval 300-1200 kg/m³

Přehled užitného zatížení, zjednoduš.:

Obytné plochy - Stropní konstrukce ... 2kN/m²

Shromažďovací plochy - školy ... 3kN/m² 

Shromažďovací plochy - muzea ... 5kN/m²

Obchodní plochy ... 5kN/m²

Plochy pro skladování a průmysl ... 7kN/m² 

Ukázka součtu zatížení: stálé: g = 4,3kN/m² x 1,35 (bezp. souč.) = 5,8kN/m²k

                                       užitné: q = 3,0kN/m² x 1,5 (bezp. souč.) = 4,5kN/m²k

                                           CELKEM:                                                   10,3kN/m²

• systém stěnový podélný

• systém stěnový příčný

• skelet

• smíšený

Typy svislých konstrukčních prvků

Požadavky na svislé a vodorovné konstrukční prvky

2    Požární odolnost

 Nabývá na důležitosti u ocelových a dřevěných 

konstrukcí.

3     Ekonomičnost / proveditelnost

Vyhodnocení vhodnosti vzhledem k charakteru 

objektu (pracovní síla, dopravní a zdvihací prostředky) 

a dostupnosti materiálů.

4      Estetika a flexibilnost

Musí ladit s celkovou koncepcí architektury.
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Obvodová stěna, podobně jako střešní plášť, zajišťuje funkci skořápky s 

těmito funkcionalitami:

• Potřebná únosnost, tuhost a životnost - musí bezpečně a bez 

nepřípustných deformací přenést veškerá zatížení, a to jak stálá, tak 

nahodilá. 

• Tepelná izolačnost

tabulka hodnot požadavků na plášť - součinitel prostupu tepla

• Hydroizolační bezpečnost - zajišťuje odizolování konstrukce od vnějších 

povětrnostních vlivů a od zemní vlhkosti (zabránění kapilárnímu vzlínání)

• Inteligentní zacházení s vodními párami - zabránění kondenzaci vodních 

par, dodržení pravidla, že čím více vrstva v exterieru, tím více 

paropropustná (případně odvětraná)

• Požární odolnost - dle požární zprávy požadavek na normovou stabilitu v 

čase (15, 30, 45, 60min)

• Akustické požadavky - týká se především výplní otvorů, jako jsou okna či 

dveře, plná část stěny obvykle vyhoví

• Estetika vnitřního a vnějšího povrchu 

Funkcionalita svislého konstrukčního prvku - stěny /obvodové/ 

Ukázka skladby s vysokou bezpečností 

proti kondenzaci vodních par a s 

odolným pláštěm z pohledových cihel
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Typy svislých konstrukcí

• systém vazby plné cihly, případně 

jiných materiálů (kámen, čedič)

• systém z cihelných bloků

(příp. z jiných materiálů, 

např. liaporu či 

vápenopískové)

• prolévané tvárnice

• železobeton litý

• tištěný beton

•   železobetonové panely

• PIR či PUR panely

• CLT  cross laminated timber = křížem lepené dřevo, panely

• roubená dřevěná konstrukce (klasická či současná)

• sendvič (různé modifikace)
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Ukázka systému dřevostavby

Rodinný dům v Mokropsích - Černošice, projekt MgA Irena Hradecká, realizace AMA invest,

konstrukce domu sestává z dřevěných I nosníků STEICO, které jsou sestaveny do rámů v příčném směru. Obvodové 

stěny jsou sendvičové konstrukce na bázi dřeva s tepelnou izolací z celulózy (Climatizer+) v tloušťce 300mm. Vnitřní 

povrchy stěn jsou opatřeny hliněnou omítkou na dřev. roštu a s výztuží. Vnější fasádu tvoří obklad s doplněnou 

pnoucí vegetací. Střecha domu je ozeleněná s vysázenou vegetací.

▲

Nosná rámová 

konstrukce ze STEICO 

nosníků na želbet. 

podnoži z důvodu 

zátopového území

◄ Druhá vrstva 

hliněných omítek

Opláštění OSB 

deskami nosné  

konstrukce

◄
 

▲

První vrstva hliněné 

omítky aplikované mezi 

dřevěný rošt

◄ Podlahové topení 

zalité provozní deskou

Opláštění Cembrit ►

deskami na dřevěném 

roštu s vypodložením 

pryží (pod roštem 

větrotěsná membrána)

◄
 

◄
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Ukázka systému železobetonu

Rodinný dům ve Stodůlkách,  projekt Ing. arch. Karel Veselý, realizace AMA invest s.r.o., uprostřed armování 

připravené na obednění. Po okrajích systémové bednění PERI, v pravo a levo dole již s aplikovaným betonem.
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Ukázka systému prolévaných tvárnic a prefabrikovaného schodiště 

Hotel Mandát na Hradišťku (Štěchovice),  projekt Ing. arch. Karel Veselý a Ing. Peter Kováčik, ačtyřKA, 

realizace S-B, vlevo zídka z prolévaných štípaných bloků, vpravo prefa schodišťové rameno
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Typy vodorovných konstrukcí

• povalový strop

• trámový strop

• klenby

(vč. tištěného betonu)

• prefa-monolitický strop s válcovanými tyčemi

(např. hurdiskový strop)

• prefa-monolitický strop 

se železobet. nosníky

(např. miako strop)

•   železobetonový panelový strop,

panely nepředpjaté či předpjaté (6-12m)

• ocelový strop (trapézový strop)

• monolitický železobetonový strop                   prostý nosník       konzola

SEMINÁŘ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ /ROZŠÍŘENÝ/ ING. ARCH. KAREL VESELÝ

Svislé 

konstrukční 

prvky, 

vodorovné 

konstrukční 

prvky

5



Ukázka systému MIAKO stropu

Položeny MIAKO vložky na POT nosníky, utěsněny spáry mezi stropem a vložkami cement. maltou a položena 

výztuž věnce.
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Ukázka trapézového stropu

Půdní byt Praha 3,  projekt Ing. arch. Karel Veselý, realizace in.Spira Group (spol. J. Vojkůvka), pohledové 

provedení trapézového stropu realizovaného mezi HEB válc. tyče.
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