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Abstrakt v štátnom jazyku 

Cieľom diplomovej práce je poukázať na objemové zmeny dreva, ktoré nastávajú 

v zrubových domoch z čerstvého dreva počas zosychania a poskytnúť možné spôsoby 

ako ich konštrukčne riešiť. Zmeny, ktoré nie je možné zanedbať a prehliadnuť. Práca 

poskytuje možné riešenia stykov zrubovej stavby s konštrukciami, ktoré nepodliehajú 

objemovým zmenám ako sú priečky, okná, dvere, komíny, schodiská či predsteny 

a inštalácie.  Jednotlivé styky je potrebné  vhodne a dostatočne dilatovať. Ak nie sú 

dodržané dilatácie v rámci odporúčaného rozsahu hrozí narušenie statiky celej stavby, 

poškodenie konštrukcií a ohrozenie života ľudí. 

 

Abstrakt v cudzom jazyku 

The goal of graduation´s thesis is point out on dimensional changes of wood, which are 

happening in green log houses during shrinkage process and to provide a solutions show 

we can handle construction details. This changes is impossible to ignor. Thesis provides 

possible construction solutions connecting between logs and structures without settling. 

Structures like partition walls, windows, doors, chimneys, stairs or pre-walls and 

installation wiring. Everyone connection between log homes and one of these structures 

must be prepare for settling with dilatation space. If we ignore a dimension of dilatation, 

construction can lost a static stability, demage construction and threaten life of people. 
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Úvod 

 

Vo svete už bolo o drevených zrubových domoch veľa napísaného. Na slovenskom trhu 

však stále nemáme o nich dostatočné dostupné informácie, a pokiaľ sa i nejaké podarí 

získať, sú pre  človeka neznalého danej problematiky zložité k pochopeniu. Drevené 

konštrukcie zruby a drevenice majú na Slovensku bohatú tradíciu. Spomeniem 

drevenice v Čičmanoch, Podbieli, Liptovskej osade, Turčeku, Ždiari či na Horehroní. 

Malé dedinky v srdci prírody s drevenými domami stoja po celom Slovensku dodnes. 

Drevo je prírodným materiálom, príjemným pre človeka, dodáva mu pocit pohodlia 

a tepla domova. Preto i v dnešnom 21. storočí sa čoraz viac ľudí snaží uniknúť pred 

zhonom tejto doby a vyhľadáva práve tiché miesta v  malebných chalúpkach v lone 

prírody. Aj keď sa väčšina domov stavia stále z iných materiálov, drevo sa dostáva do 

popredia z pohľadu ekológie, nenáročnosti opracovania či malého dopadu na životné 

prostredie jeho spracovaním. Zrubové domy sú veľmi zaujímavými stavbami, majú ale 

svoje neoddeliteľné špecifiká, ktoré by ich budúci majitelia mali poznať. Nedostatok 

správnych informácií väčšinou znamená nevedomosť a možnosť výberu nesprávnej 

realizačnej firmy, ktorá sa práve takýmto spôsobom snaží obohatiť bez dostatočných 

odborných vedomostí o stavbe zrubového domu. Osobne som sa dostala do kontaktu 

s niekoľkými nesprávne zhotovenými alebo dokončenými detailmi, v ktorých sa počas 

užívania dostavili nežiaduce deformácie konštrukcie vplyvom objemových zmien, ktoré 

sú neodmysliteľnou súčasťou zrubového domu. Mojou prácou by som chcela poukázať 

na určité konštrukčné riešenia, ktoré sú nevyhnutné pri stavbe zrubového domu. Je 

nevyhnuté poznať konštrukciu a ako sa správa čo voči čomu bude v budúcej stavbe 

v pohybe a ako celú stavbu vhodne vyriešiť a dilatovať. Budem sa zaoberať hlavne  

zrubovými stavbami z čerstvého dreva, ktoré podliehajú najväčším objemovým 

zmenám, ale nezabudnem spomenúť ani priemyselne vyrábané zruby z masívneho 

lepeného dreva a zrubové domy s dvojitou stenou. 
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1 Cieľ 
 

Stavba rodinného domu je zvyčajne asi najväčšou investíciou bežnej rodiny v celom 

živote. Človek alebo rodina so záujmom o postavenie rodinného domu sa stávajú 

investormi a hľadajú pre svoj budúci dom  najskôr vhodný pozemok, následne stavebný 

systém, architekta a projektanta zhotovujúcich architektonické štúdie a projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie. Potom sa začne s výberom realizačnej firmy, 

ktorá celý projekt zastreší. 

Pri výbere zrubového domu ako stavebného systému pre svoj rodinný dom alebo 

rekreačnú chatu či objekt na podnikateľskú činnosť  zvyčajne investori nemajú 

informácie a odborné znalosti o konštrukcii. Ak však uvažujú o stavbe domu, ktorá ich 

bude stáť nemalé množstvo finančných prostriedkov mali by vyberať firmu zodpovedne 

a zaujímať sa o jej referencie, profesionalitu a spoľahlivosť. No napriek všetkému sa 

môže stať, že sa postaví dom, ktorý môže byť časom poruchový a nebude spĺňať 

základné požiadavky na bývanie. 

Preto si myslím, že mať základné informácie o stavbe a o systémoch, ktoré v ňom sú 

zabudované by mal mať každý investor aspoň v základoch naštudované. Cieľmi mojej 

práce je poukázať na objemové zmeny, ku ktorým dochádza v zrubových domoch 

z dôvodu zosychania dreva. Zosychanie dreva je zložitý proces a každý, kto sa zaoberá 

alebo chce postaviť takýto dom o tom mal vedieť a prispôsobiť tomu všetky konštrukcie 

v dome. Mojim zámerom v práci je poskytnúť i rôzne konštrukčné riešenia jednotlivých 

stavebných detailov s ohľadom na zosychanie dreva a dodržiavanie potrebných dilatácií. 

Na to aby sme vedeli akú potrebu dilatácií budeme v konkrétnych miestach potrebovať 

je dôležité zistiť, ako sa mení vlhkosť guľatiny v čase a o koľko môže guľatina alebo 

výrez zoschnúť. Dilatujú sa priečky, okná, dvere, rozvody, predsteny, komíny, vetracie 

prieduchy a všetky ostatné konštrukcie, ktoré nie sú v pohybe vzhľadom na zrubovú 

stavbu.Na to, aby som vedela povedať akú veľkosť dilatácie budem potrebovať 

v rôznych konštrukčných detailoch, potrebujem vedieť akú rovnovážnu vlhkosť zrubová 

stena dosiahne. Výpočtom teda budem zisťovať, akú rovnovážnu vlhkosť drevná hmota 

dosiahne, a o koľko v konečnom čase zoschne. Podľa týchto údajov určím potrebné 

dilatácie pre konštrukcie, ktoré nepodliehajú objemovým zmenám pre dreviny smrek, 

smrekovec, borovica a céder. Na konci budem porovnávať ako sa môj výskum zhoduje 

s doteraz známymi poznatkami používanými v praxi s vybranými firmami. 
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2 Stavebná surovina drevo 

 

Drevo je jedným z najstarších a najpoužívanejších stavebných materiálov. Stalo sa tak 

obzvlášť pre jeho dostupnosť a priaznivé vlastnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým 

ľahká spracovateľnosť, dobré tepelno-technické vlastnosti, nízka objemová hmotnosť 

a v neposlednom rade jeho príjemný vzhľad.[1] 

2.1  Drevo v konštrukcii 

 

Drevo môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, a to na ihličnany a listnáče.  

Vzhľadom k tomu, že ihličnaté stromy majú spravidla dlhý a rovný kmeň, sú 

predurčené k výrobe zrubových stavieb. [1] 

Prevažne sa zrubové domy stavajú z ihličnatých drevín a to zo smreka, smrekovca či 

cédra. ,,Slovenská republika sa bohatstvom lesa zaraďuje na 4. Miesto v Európe. Ťažba 

dreva predstavuje 60% ročného prírastku v lesoch. Táto cenná, obnoviteľná 

a ekologicky výhodná surovina nie je u nás dostatočne využitá a značný podiel sa 

vyváža vo forme guľatiny a neopracovaného reziva, zatiaľ čo narastá podiel energeticky 

a ekologicky náročnejších materiálových báz v stavebníctve,,. [5] 

2.2 Bunkové elementy ihličnatého dreva 
 

Ihličnaté dreviny sú vývojovo staršie ako listnaté 

a majú i jednoduchšiu  anatomickú stavbu. 

Prevládajúcim elementom anatomickej stavby sú 

tracheidy – cievice, ktoré zaberajú u smreka 92,5 

až 95% celkového objemu dreva. Tracheidy plnia 

vodivú i mechanickú funkciu. Úlohou 

parenchymatických buniek stržňových lúčov (5 

až 7,2%) je rozvádzať organické zásobné látky. 

Niektoré ihličnaté dreviny obsahujú aj malé 

zastúpenie drevného (axiálneho) parenchýmu, 

epiteliálne bunky v živicových kanálikoch 

a priečne tracheidy na obvode stržňového lúča. [2] 

Obr. 1 Jarné a letné tracheidy[6]
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Tracheidy rozdeľujeme na jarné a letné. Jarné tracheidy majú prevažne vodivú funkciu. 

Sú to tenkostenné bunky rúrkovitého tvaru zaoblené na konci. Letné tracheidy sú 

hrubostenné a čím viac ich drevo obsahuje, tým má menšiu šírku ročných kruhov tým 

má väčšiu hustotu a pevnosť 

2.3 Chemické zloženie dreva 
 

Chemické zloženie dreva  môžeme jednoducho rozdeliť na 3 hlavné stavebné zložky, 

ktorých objem v drevnej hmote je 90-97%.  Sacharidickú časť ( 70%) tvorí 

holocelulóza, celulóza a hemicelulózy. Aromatickú časť (25%) tvorí lignín. 

Celulóza je nerozvetvený homopolymér opakujúcich sa zložiek celobiózy. V priemere 

celulóza tvorí 43-52% z hmotnosti ihličnatého a listnatého dreva. Je základnou 

štruktúrnou zložkou bunkových stien.  V celulózových reťazcoch sú kryštalické 

a amorfné miesta. Reťazce celulózy v mriežke navzájom postranne držia sekundárne 

vodíkové väzby. Tieto sekundárne väzby sú príčinou anizotropiepružnostných 

a pevnostných vlastností celulózy a majú vplyv aj na anizotropiu fyzikálnych 

a mechanických vlastností dreva. Drevo je teda anizotropným materiálom čo znamená, 

že má v rôznych smeroch rôzne vlastnosti. Ak drevo prijíma vodu, to znamená, že sa 

molekuly vodnej pary naviazali na voľné –OH skupiny celulózy a hemicelulóz. [2] 

Hemicelulózy sú polysacharidy s menšou relatívnou molekulovou hmotnosťou 

a kratšími reťazcami. Väčšinou sú amorfné a dobre viažu molekuly vody. Ihličnaté 

drevo ich obsahuje 20 až 35%. 

Lignín zabezpečuje drevnatenie bunkových stien dreva, jeho obsah je prevažne 20 až 

30%. V ihličnatých drevinách je jeho podiel vyšší ako v listnatých. Lignín je 

trojdimenzionálny reťazovo rozvetvený amorfný polymér. Skladá sa 

z fenylpropánových jednotiek. Lignín je termoplastický a má  veľkú absorpciu tepla. 

Najvyššie percentuálne zastúpenie má v zloženej strednej lamele, a to 60 až 90%. Drevu 

dodáva pevnosť a to najmä v tlaku.  
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2.4  Voda voľná a voda viazaná 
 

U dreva rozoznávame dva druhy uloženia vody. Jeden kmeň dlhý cca 13m o priemere 

približne 37cm obsahuje okolo 300l vody, ktorá sa delí na viazanú a voľnú.[12]  

Voda voľná je uložená v hrubej kapilárnej štruktúre, vypĺňa v dreve najmä lumény 

a medzibunkové priestory a je viazaná silami kapilárnej povahy. V dreve je prítomná 

len vtedy, keď sú bunkové steny zaplnené viazanou vodou. Množstvo voľnej vody sa 

pohybuje od bodu nasýtenia vlákien po úplné nasýtenie dreva vodou.  

Viazaná voda je hydroskopická, uložená v bunkových stenách a je viazaná vodíkovými 

väzbami. Voda viazaná v dreve má rozmedzie vlhkosti od 0% do bodu nasýtenia 

vlákien (BNV), ktorého priemerná hodnota vlhkosti sa pre naše dreviny pohybuje okolo 

30%. Bod nasýtenia vlákien – je vlhkosť dreva, pri ktorej drevo obsahuje maximálny 

podiel viazanej vody a žiadnu vodu voľnú. 

 

2.5  Stavba bunkovej steny 
 

Stavba bunkovej steny je zložená z niekoľkých vrstiev, ktoré sa odlišujú štruktúrou 

i chemickým zložením. Sú zložené zo strednej lamely, primárnej steny a sekundárnu 

stenu, ktorá obsahuje tri základné vrstvy, vonkajšiu S1,strednú S2 a vnútornú S3. Pre 

pochopenie zosychania zrubových domov je potrebné pochopiť zloženie sekundárnej 

steny.  Jednotlivé vrstvy 

sekundárnej steny sa líšia najmä 

submikroskopickou štruktúrou 

a čiastočne aj chemickým zložením. 

Najhrubšou vrstvou je stredná 

vrstva S2 89-88% a preto je aj zo 

všetkých vrstiev najdôležitejšia. Sú 

v nej veľmi husto uložené 

elementárne celulózové fibrily 

a prebiehajú pod uhlom blízkym 

pozdĺžnemu smeru vlákien. Takáto 

orientácia spôsobuje vysokú Obr. 2 Zmeny rozmerov pri zosychaní [9] 
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ťahovú pevnosť dreva v smere vlákien. Stredná vrstva sekundárnej steny je tvorená zo 

70% celulózou v kryštalickom a 30% v amorfnom stave. Medzi fibrilami je uložená 

voda viazaná. Odparovaním viazanej vody sa zmenšuje priestor medzi fibrilami čo 

spôsobuje zosychanie dreva v tangenciálnom a radiálnom smere. Rozdielne zosychanie 

v radiálnom a tangenciálnom smere si môžeme vysvetliť z hľadiska submikroskopickej 

štruktúry tým, že v radiálnych stenách jarných vlákien je uhol sklonu fibríl od pozdĺžnej 

osi bunky väčší ako v tangenciálnych. 

2.6 Vlhkosť dreva 
 

Drevo je vo vzťahu k okolitému prostrediu hydroskopický materiál a je schopný 

prijímať alebo odovzdávať vodu či už v kvapalnom alebo plynnom stave. Tým že na 

voľné –OH skupiny viaže molekuly vody mení svoju vlhkosť podľa vlhkosti okolitého 

prostredia. Prijímanie vody spôsobuje napúčanie dreva a zväčšovanie jeho rozmerov. 

Odparovanie vody z dreva vplyvom poklesu teploty a vlhkosti okolitého prostredia 

spôsobí jeho zosychanie. 

Pri zosychaní dreva rozlišujeme zosychanie lineárne a objemové. Lineárne sa vyznačuje 

zmenou rozmerov v troch základných smeroch –tangenciaĺny, radiálny a pozdĺžny. Pri 

objemovom zosychaní dochádza k zemne objemu a to je hlavný faktor, ktorý nás pri 

zrubových domoch zaujíma a v závislosti od druhu dreviny sa pohybuje v rozmedzí od 

12-15%. Najčastejšie pri zruboch sú to dreviny smrek a borovica a tie sa radia medzi 

stredne zosychavé a smrekovec medzi veľmi zosychavé dreviny. [9] 

 

Graf. 1 Rozloženie vlhkosti dreva v závislosti od vlhkosti vzduchu[9] 
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3 Vplyv anizotropie na zosychanie dreva 
 

3.1 Zosychanie zrubových konštrukcií 
 

Zosychanie zrubových konštrukcií je zložitým procesom do ktorého zasahuje niekoľko 

premenlivých faktorov. Prvým a najdôležitejším faktorom je samotné zosychanie dreva 

z hľadiska jeho vláknitej štruktúry vplyvom odparovania vody viazanej. Ďalším 

faktorom je nesúmernosť jednotlivých guľatín v rámci steny, rôznorodosť žliabkov pre 

vkladanie izolácie, zaťaženie zo strechy a krovu, vlastná tiaž objektu, lokalita výstavby, 

profesionalita výroby všetkých nosných komponentov, výber vhodnej guľatiny, správne 

konštrukčné spoje a celkové riešenie domu a výsušné trhliny, ktoré sú neodmysliteľnou 

súčasťou zrubových stavieb. 

3.1.1 Zosychanie vplyvom točivosti vlákien 

 
Drevo je vytvorené z lineárnych vlákien celulózy, z rozvetvených vlákien hemicelulóz 

a z priestorovo sieťovaných makromolekúl lignínu. Usporiadané sú do stien rôznych 

typov buniek, ktoré majú prevažne vláknitý tvar a väčšinou sú orientované v pozdĺžnom 

smere kmeňa. Bunky s vystužujúcou – nosnou funkciou sú tzv. drevné vlákna. 

Vlastnosti dreva sú výrazne ovplyvnené hrúbkou a stavbou bunkových stien 

jednotlivých drevných vlákien, ale aj ich podielom a usporiadaním v objeme dreva. 

Jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré určujú vhodnosť pre výstavbu zrubov je 

točivosť vlákien. [8] 

U guľatiny rozoznávame takzvaný pravotočivý a ľavotočivý smer vlákien. Medzi 

výrobcami zrubov vo svete koluje názor, že ľavotočivé výrezy sa v priebehu zosychania 

z pravidla deformujú viac ako pravotočivé. Rôzne štúdie ukazujú na to, že strom môže 

v priebehu rastu zmeniť smer vlákien. Mladý strom začne z pravidla tvoriť vlákna 

ľavotočivé, ktoré sa však neskôr narovnajú až môžu prejsť na pravotočivé. Z toho sa dá 

usúdiť, že ak má strom vlákna priame alebo mierne pravotočivé, sú vnútorné pnutia 

v danom priereze viac menej vyrovnané. U zrelého stromu s ľavotočivými vláknami na 

povrchu je veľmi pravdepodobné, že strom začal rásť smerom doľava a rástol týmto 

smerom v priebehu svojho celého vývoja.  Takýto strom má veľkú pravdepodobnosť, 

nevyrovnaných vnútorných pnutí čo spôsobuje jeho väčšiu náchylnosť k deformáciám. 

Točivosť vlákien je rozpoznateľná i voľným okom a to najmä vtedy keď sa začne strom 
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vysúšať a na povrchu vznikajú výsušné trhliny. Podľa ich smeru a prasknutiu dreva po 

vláknach, vieme rozpoznať, či ide o strom s pravotočivými, rovnými alebo 

ľavotočivými vláknami. Rovné vlákna majú smer rovnobežný s osou kmeňa, 

pravotočivosť a ľavotočivosť sa dá jednoducho zistiť priložením pravej dlane 

rovnobežne na kmeň stromu. Ak vlákna smerujú k malíčku ide o pravotočivé vlákna, ak 

k palcu tak ľavotočivé. Pri výstavbe zrubov sa snažíme točivosti guľatín vyhýbať 

z dôvodov, že takto zakrivené vlákna spôsobujú menšiu ohybovú pevnosť, čo môže 

spôsobiť statický problém. Najväčšie problémy sú však vtedy, keď začne guľatina 

zosychať. Dôjde ku jej deformácii (vykrúteniu), čo môže permanentne poškodiť stavbu 

nielen esteticky ale i z hľadiska tepelného a požiarneho.  [1] 

Vykrútená guľatina spôsobí, že žliabok sa odokryje a vznikne miesto, ktoré nie je 

dostatočne izolované a tesné. Cez takto vykrútenú guľatinu potom dochádza k tepelným 

stratám a celkovej vzduchovej infiltrácii, ktorá môže viesť až k prievanu v dome. Ak sa 

predsa len takáto guľatina do zrubu použije a počas vysychania dôjde k vykrúteniu, je 

nutné tieto vzniknuté otvory vhodne dodatočne utesniť či už tesniacimi páskami alebo 

izoláciami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. č. 3 je vidieť, že ľavotočivá guľatina spôsobila deformáciu v rohovom spoji po 

zoschnutí. Špáru je nevyhnuté dodatočné utesniť  vložením ďalšej izolácie medzi 

guľatiny či prípadné utesnenie medzery vhodným flexibilným tmelom aby sme 

zamedzili tepelným únikom a vzduchovej infiltrácii. 

Obr. 3 Deformácia rohového spoja spôsobená použitím ľavotočivej 

guľatiny [1] 
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Obr. 4Točivosť guľatín[6] 

 

 

 

Obr. 5 Deformácia v pozdĺžnom smere guľatiny spôsobená ľavotočivými vláknami [vlastný archív] 

Príklad pravotočivej guľatiny 

Príkladľavotočivej guľatiny 
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Obr. 6 Deformácia na  ľavotočivej guľatine [vlastný archív] 

 

Na obr. 5 a 6 je deformácia ľavotočivej guľatiny, ktorá spôsobila vytočenie a vzniknutie 

medzery v pozdĺžnom smere vo veľkosti do 25mm. V rohovom spoji mala za následok 

nedosadnutie nadpájanej guľatiny o viac ako 10mm. Medzera vznikla na obvodovej 

stene a bolo ju nutné utesniť. Ako riešenie vzniknutého problému majiteľ použil na 

vyplnenie polyuretanovú penu. Ako je z obr.6 vidieť, zosychanie pokračovalo, guľatina 

sa naďalej vytáčala a pur-penu  odtrhlo od spodnej guľatiny. Vznikla ďalšia netesnosť, 

ktorú musí majiteľ znova riešiť. Dom v ktorom sa táto trhlina nachádza má rokom 2018 

už 8 rokov a teda sa predpokladá, že dodatočné utesnenie by už malo byť trvalé 

a guľatina by už naďalej nemala zosychať. Ale i napriek tomu, izolovanie penou, ktorá 

nemá flexibilitu v dome, ktorý je z materiálu, ktorý vplyvom vlhkosti i tak pracuje, 

minimálne jeho povrchové vrstvy, nie je vhodné. Lepším riešením je použiť tesniace 

pásky, ktoré napučia na daný rozmer, sú flexibilné a umožňujú drevu pracovať pri 

súčasnom zachovaním tesnosti špár. Tesnenie trhlín tesniacimi páskami je na obr. č. 7. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Obr. 7 Deformácia obvodovej steny vplyvom zoschnutia utesnená 

komprimovanou PUR páskou [vlastný archív] 
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3.1.2 Vplyvom rozdielneho zosychania vlákien 
 

Strom za svojho rastu postupne mohutnie, každý rok na jeho okraji pribudne nový ročný 

kruh, ktorý sa skladá najmä z jarných a letných vlákien. Od zastúpenia podielu jarného 

a letného dreva záleží i zosychanie drevnej hmoty v rôznych smeroch. V tabuľke č. 1 

vidíme zosychanie jarných a letných tracheíd v ihličnatom dreve, ktoré závisí od 

anatomického smeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednotlivé elementy zosychajú viac v tangenciálnom smere ako v radiálnom, čo 

spôsobuje rozdielnosť zosychania v rôznych smeroch. Pri zosychaní vznikajú v dreve 

napätia, ktoré sú práve následkom nie jednotného zosychania v radiálnom 

a tangenciálnom smere. Jarné vlákna zosychajú 2-3x viac v tangenciálnom smere. 

Napätia spôsobujú šuverenie piliarskych výrezov, skrútenie dosák či prehnutie dosky 

k tangenciálnej ploche. Rovnako i guľatiny používané na stavbu zrubov sa pri zosychaní 

deformujú, zmenšujú sa ich rozmery. Zrubová stena je zložená z guľatín ukladaných 

horizontálne na seba, pri dokonalom prípade by boli jednotlivé prvky uložené presne 

stržňami nad sebou a zosychanie po výške steny by prebiehalo len v radiálnom smere. 

Dreviny však zvyčajne nemajú stržeň umiestený úplne centricky v strede guľatiny ale 

býva excentricky vychýlený od ideálneho stredu. To spôsobí, že stržne nie sú ideálne 

nad sebou.V drevenej hmote môžeme pozorovať i rôzne ročné prírastky na jednotlivé 

strany kmeňa, prierez oválneho tvaru, zakrivenie kmeňa  atď. Veľa aspektov vplýva na 

to, že zrubová stena nezosychá len v radiálnom smere, pri čom by jej zoschnutie pri 

smreku predstavovalo len 4,3%. I z tohto dôvodu sa pri výstavbe zrubového domu 

z čerstvej guľatiny počíta s rezervou na zoschnutie, kde sa uvažuje s tým, že zrubová 

Tab. 1 Percento zosychania letného a jarného dreva [3] 
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stena zoschne po výške v priemere o 5-6%.  Je veľmi zložité zistiť, presné hodnoty 

zoschnutí jednotlivých kmeňov a v praxi sa tomu výrobcovia ani nevenujú. Vychádzajú 

z predpokladov približného zoschnutia, ktoré majú podložené rokmi praxe. Tieto 

približné odhady zosadnutia zrubových domov výrobcom postačujú pri dodržaní 

výrobných zásad.  

Ak však nie sú výrobné zásady a predpisy dodržané, môže sa stať, že zrubová stena 

zoschne i o 1cm navyše na každý jeden prvok, čo pri stene vysokej 3m cca 9 prvkov, 

môže spraviť i 9cm navyše, čo znamená veľký problém vzhľadom na ostatné 

konštrukcie v styku so stenou.(Vyplýva zo skúseností firmy D v kapitole 7) 

3.1.3 Druhy pozdĺžnych drážok – žliabkov 

 
Guľatiny ukladané nad sebou majú pozdĺžnu kontinuálnu drážku – žliabok v ložnej 

škáre, ktorá je obkreslená pomocou dvojlamelového kružidla s ktorým sa guľatiny 

podkreslujú po celej dĺžke. Drážka je potrebná všade tam, kde stena oddeľuje 

vykurovaný priestor od nevykurovaného alebo vykurovaný od exteriéru. Drážky majú 

schopnosť odviesť vetrom zahnanú vodu a musia byť spoľahlivo utesnené tesniacou 

komprimovanou páskou, zabraňovať penetrácii vody, vzduchovej infiltrácii a vnikaniu 

hmyzu. Šírka drážky  musí byť dostatočná k zakrytiu a ochrane svorníkov, drevených 

alebo oceľových kolíkov a iných spojovacích prostriedkov, rovnako ako k zakrytiu 

otvorov pre elektrické rozvody, uvoľňovacie zárezy a podobne. Maximálna šírka 

pozdĺžnej drážky by mala byť 3/8 guľatiny v ktoromkoľvek bode. V prípade extrémne 

nepravidelných tvarov guľatiny sa môže šírka drážky zvýšiť na ½ priemeru, avšak táto 

šírka nesmie kontinuálne prebiehať na dlhšom úseku ako je 46cm. [1] 

Pozdĺžna drážka môže mať rôzne profily, ktorých tvar zvyčajne záleží od spôsobu 

výroby jednotlivých stavebných firiem. Môže mať tvar obdĺžnikový, tvar polmesiaca, 

písmena ,,W,, či lichobežníka. 
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Obr. 8 Profily pozdĺžnych drážok [6] 

 

Medzi požadované charakteristiky pozdĺžnych drážok patria predovšetkým ostré, ale 

pevné hrany pozdĺž obrysovej čiary, dostatočná hĺbka ktorá by však nemala byť 

zbytočne hlboká, aby neoslabila prierez guľatiny, ale zase nie príliš plytká aby ju bolo 

možné dostatočne zaizolovať. Prílišná hĺbka pozdĺžnej drážky by mohla spôsobiť 

nežiaduce vytvorenie výsušných trhlín na spodnej časti stenovej guľatiny, čo by 

spôsobilo i jej nadmerné sadnutie  ak by sa pod váhou celej steny žliabok ,,zbortil,, 

a roztlačil. 
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4 Typológia stykov drevenej zrubovej stavby a ostatnej 

konštrukcie, ktorá nepodlieha objemovým zmenám 

 

4.1 Styk nosnej zrubovej steny s ostatnou nosnou konštrukciou pri 

rozdielnych objemových zmenách oboch prvkov 

 

Zrubová konštrukcia už nie je len obdĺžnikovou nudnou stavbou, s malými oknami a čo 

najjednoduchším zhotovením. Nové trendy v architektúre, stavebníctve a celkovej móde 

budov sa podpísali i na architektonických riešenia moderných zrubových konštrukcií. 

Vysunuté strechy, zastrešené terasy, veľké otvorené priestory si vyžiadali 

umiestňovanie stĺpov v nosnej konštrukcii zrubových domov. Takýmito návrhmi sa 

vytvorila kombinácia síce rovnakých materiálov ale s opačnou orientáciou vlákien. 

Zakiaľ čo steny v zrubovej stavbe sú umiestňované horizontálne a zosychajú prevažne 

v radiálnom smere, drevené stĺpy, kotvené kolmo na steny spôsobili, že stĺpy zosychajú 

v pozdĺžnom smere rozdielne. Steny i stĺpy ako nosná časť musia pôsobiť ako jeden 

organizmus. V kompozícii stavby teda môžeme umiestniť stĺpy, ktoré podľa štruktúry 

dreva nezosychajú v pozdĺžnom smere takmer vôbec, no ak majú spolupôsobiť 

s konštrukciou, prenášať od nej zaťaženia, podopierať nosné časti či inak sa podieľať na 

celkovom vzhľade stavby, musia byť prepojené s ostatnou konštrukciou tak, aby sa 

zabránilo deformáciám, ktoré by v čase vznikli následkom rozdielnych objemových 

zmien. 

Stena domu vysoká napr. 8 stôp tj. 2,438m, môže následkom zosychania a sadania 

stavby klesnúť o 4-6 palcov resp. 10,16 -15,24cm. Ak vezmeme do úvahy stenu výšky 

12 stôp tj. 3,658m, pri sadaní steny musíme počítať so znížením o 6-8 palcov tj. 15,24-

20,32cm i viac.[6] 

Stĺpy v pozdĺžnom smere ak počítame s hodnotami pozdĺžneho zoschnutia 0,1-0,6% 

tak, pri dĺžke 2,5m, zmenia svoju dĺžku iba o 0,25-1,5cm. Pri dĺžke 3,6m zmenia svoju 

dĺžku o 0,36-2,16cm. 

Ak teda chceme spájať steny a stĺpy do jedného statického systému, musíme ich 

konštrukčne spojiť tak, aby sme rozdielne objemové zmeny vedeli vyvážiť. Riešením sú 

aretačné skrutky umiestňované na spodnú alebo vrchnú časť stĺpa. 
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4.2 Styk nosnej zrubovej steny a nenosných konštrukcií – priečky a 

obkladové steny 

 

 Na rozdeľovanie priestoru, menších miestností ako sú kúpeľne, šatníky, wc, technické 

miestnosti či komory je vhodné rozdeliť priestor inou konštrukciou ako zrubovou 

stenou.  Keďže použitie zrubovej steny v takýchto prípadoch je jednak neekonomické 

z pohľadu veľkého množstva konštrukčných spojov zrubových stien a na strane druhej 

neúsporné riešenie z hľadiska využitia priestoru, keď prihliadneme na to, že hrúbka 

zrubovej steny je zvyčajne okolo 25cm a viac. Výhodnejším riešením je použiť pre 

nenosné deliace konštrukcie priečky, tvorené ľahkou rámovou konštrukciou. Tieto 

rámové konštrukcie sa následne môžu využiť na jednoduché vedenie inštalačných 

rozvodov. Priečky sa vypĺňajú izoláciou vylepšujúcou akustické vlastnosti deliacej 

steny, alebo sa môžu vyplniť tehlou či hlinou, ktoré môžu  zostať priznané v interiéri 

a budú sa podieľať nielen na celkovom vzhľade interiéru ale zlepšia i akumulačné 

vlastnosti priestoru a v prípade výplne s 

nepálenými tehlami či hlinou, môžeme 

týmto materiálom i regulovať vzdušnú 

vlhkosť. Použitím rámovej konštrukcie 

priečok jednak vyriešime rozvody 

inštalácií, ale i máme možnosť 

jednoduchšie zariadiť miestnosti, ktoré 

potrebujeme obložiť obkladačkami či 

umiestniť v kúpeľni vaňu alebo sprchový 

kút. Vyhneme sa tak nutnosti riešiť 

zásteny, ktoré by chránili zrubovú stenu 

pred špliechajúcou vodou a zvýšenou 

vlhkosťou. 

 

 

 

 

Sú však miesta, kde nemôžeme umiestniť priečky a potrebujeme k stene vytvoriť 

zástenu. Riešenie zásten či obkladových stien sa taktiež musí uchytiť o obvodovú 

zrubovú stenu, aby sme dosiahli pevnú a stabilnú konštrukciu. Zásteny rovnako ako 

Obr. 9 Možnosti riešenia rámovej priečky v styku 
so zrubovou stenou [6] 
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priečky musíme dilatovať voči stene vhodným technickým riešením aby sa časom so 

sadaním stavby nedeformovali. 

 

4.3 Styk zrubových stien s otvorovými výplňovými konštrukciami 

 

Medzi výplňové konštrukcie patria okná a dvere V zrubových domoch sú z pravidla 

vyhotovené z dreva, nie je to však podmienkou a je možné ich vyrobiť i z iných 

materiálov ako je plast, hliník alebo kombinácia dvoch materiálov napr. drevohliník. 

Okná i dvere  sú prevažne zasklené dvoj-sklom alebo troj-sklom a medzery medzi 

sklami sú vyplnené vzácnymi plynmi, argónom alebo kryptónom. Interiérové 

a exteriérové dvere môžu byť  z masívneho dreva. Nie sú nezvyčajné ani celodrevené 

dvere potiahnuté dýhou či drevotrieskové dvere s povrchovou fóliou či laminátom. 

Voľba materiálu je závislá od mnohých kritérií akými sú konečná povrchová úprava, 

požadované vlastnosti a v neposlednom rade objem finančných prostriedkov a prianí 

zákazníka. V každom prípade by mali byť konštrukcie vyplňujúce otvory v styku 

s exteriérom v čo najlepšej kvalite, akú si môže budúci majiteľ dovoliť. Konštrukcia 

okien a dverí závisí od architektonického zámeru, vkusu obyvateľov stavby 

a požadovaných vlastností. Ak chceme zlepšiť tepelno-technické vlastnosti okna, je 

ideálnym riešením vytvoriť pevné zasklenia, pre tie okná ktoré nie je potrebné využívať 

na vetranie a tak slúžia iba na prirodzené osvetlenie interiéru. Pri návrhu je potrebné si 

určiť, ktoré okná je vhodné ponechať ako otváravé a ktoré je možné zrealizovať ako 

pevne zasklené. Neotváravé okná sú obyčajne i výrazne lacnejšie ako okná otváravé. 

Pevné okná v rovnakom rozmere ako otváravé prepúšťajú i viac svetla, keďže ich 

plocha nie je zmenšovaná okenným rámom. Pevne zasklené okná dosahujú i lepšie 

tepelno-technické vlastnosti a nižšiu vzduchovú infiltráciu, lebo okná majú menej 

spojov, ktoré je pri otváravých oknách nutné tesniť. V každom páde je v zrubových 

domoch možné použiť akékoľvek okná a dvere, ktoré sa bežne používajú v domoch 

z iných konštrukčných materiálov. Dôležitá je ich inštalácia, ktorá má úplne iné zásady 

ako osádzanie okien a dverí v iných typoch stavieb. V stavbe, ktorá podlieha 

objemovým zmenám, nie je možné osádzať výplňové konštrukcie priamo do ostení 

zrubových stien. Inštalácia okien a dverí začína dokončením výplňového otvoru 

v zrubovej stene. Existuje niekoľko variant, akými sa otvory dokončujú a záleží 

predovšetkým na výrobcovi s akými detailmi má skúsenosti a ako je technicky 
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pripravený. Musí sa však znova prihliadať na to, že zrubová stena podlieha objemovým 

zmenám a mení svoju výšku najviac v najbližších 3-5 rokoch. Vynechávanie priestoru 

pre sadnutie stavby je rôzne pri oknách a iné pri dverách. Pri oknách sa počíta so 

zoschnutím približne 80-100mm a u dverí okolo 120-150mm. 

4.4 Styk krovu zrubového domu s komínovým telesom a rozvody 
inštalácií 

 

V prípade komínov je potrebné počítať s tým,  že  zatiaľ čo komín si zachová svoju 

pôvodnú výšku, strecha okolo neho sa zníži vplyvom  zoschnutia zrubových stien. Pri 

navrhovaní zrubového domu je ideálne umiestniť komínové teleso mimo hrebeňovú 

rovinu strechy, čím sa umožní použitie nedelenej hrebeňovej guľatiny vedúcej cez celú 

dĺžku strechy. Ďalším miestom, ktoré je nutné ošetriť je oplechovanie komínového 

telesa. Oplechovanie sa musí vyrobiť dvojité. Najskôr je nutné vytvoriť oplechovanie 

okolo komína tak, že lemovanie je spojené iba so strechou a v žiadnom prípade nie 

s komínom. Druhá časť oplechovania je spojená s komínom a plne prekrýva spodnú 

časť oplechovania. Veľkosť prekrytia musí byť aspoň o 5cm väčšie, ako je 

predpokladané zoschnutie v bode komína. Tým sa zabezpečí, že keď príde k zníženiu 

strechy oproti výške komína, bude sa oplechovanie stále aspoň 5 cm prekrývať 

a naďalej plniť svoju funkciu.[1] 

Na obr. 10 je vidieť  ventilačné potrubie dilatované pre sadanie zrubovej konštrukcie. 

Oplechovanie vývodu nad strechou má rovnakú konštrukciu dvojitého oplechovania ako 

by to bolo i pri komínových telesách.  
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Obr. 10 Možný spôsob dilatácie ventilačného vývodu vzhľadom na sadanie zrubových stien [6] 

 

Všetky inštalačné rozvody je potrebné dôsledne zhodnotiť z pohľadu dilatácie sadania 

stavby. Z pravidla je výhodné viesť všetky potrubia v rámových priečkach, pokiaľ 

možno bez horizontálnych vedení.  Prívod vodovodných potrubí do nadzemných 

podlaží môže byť dilatovaný pomocou slučky obr. 12, ktorá sa so sadaním stavby otvára 

bez toho, aby prišlo k jej porušeniu. Ventilačné a odpadové potrubia môžu byť spojené 

pomocou kompresných dilatačných spojok ako na obr.11. 

Inštalačné rozvody môžu prechádzať cez zrubovú stenu iba vodorovne v polohe pod 

uhlom 90° k pozdĺžnej osi guľatín. Vedenie rozvodov priamo v zrubovej stene sa 

neodporúča vzhľadom k tomu, že dodatočná kontrola či výmena takto vedených potrubí 

je ťažko dostupná a neobíde sa bez drastických a ťažko opraviteľných zásahov do 

zrubovej steny. Pri rozvodoch sa preto odporúča viesť všetky rozvody v rámových 

priečkach alebo na to určených inštalačných šachtách. 
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Obr.11 Spôsob dilatácie ventilačného vývodu vzhľadom na sadanie zrubových stien [6] 
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Obr. 13 Príklad dilatácie rozvodu vody do prvého nadzemného podlažia s použitím ohybnej 
vodovodnej hadice a tvrdého vodovodného potrubia [1] 

Obr. 12 Príklad dilatácie rozvodu vody do prvého nadzemného podlažia s použitím mäkkého a tvrdého 
plastového potrubia [1] 
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4.5 Schodisko 
 

Ak sa jedná o viacpodlažné stavby tak súčasťou návrhu musí byť i schodisko. Poznáme 

niekoľko druhov, priame jednoramenné schodiská, dvojramenné, trojramenné či točité. 

Vo väčšine prípadov je v zrubových stavbách použité pre jeho výrobu drevo. Možností 

zhotovenia je niekoľko napr. mohutná konštrukcia vo forme polguliačov alebo hrubé na 

ostro porezané neomietnuté fošne. Pre odľahčenie interiéru je možné použiť drevo 

v kombinácii s inými materiálmi ako je kovaná oceľ, ktorú možno použiť na zábradlia 

či madlá. Pokiaľ je v podkroví použitý koberec, je možné schody potiahnuť rovnakým 

materiálom.  Takto sa dajú opticky a materiálovo prepojiť dva priestory a z pravidla sa 

dá i ušetriť na konštrukcii schodov, ktoré tým pádom nemusia byť vyrobené 

z pohľadovo príliš kvalitného materiálu. Akákoľvek konštrukcia schodiska ale musí 

pamätať na sadnutie zrubových stien a tak i podlahy s ktorou je spojená. Pri 2,5m 

vysokej stene, môže schodisko znížiť svoju výšku aj o 15cm. Pokiaľ to pôdorysný návrh 

dovolí, je najjednoduchším riešením jednoramenné schodisko, ktoré je v hornej časti 

uchytené v kĺbe umožňujúcom otočenie a v spodnej časti je voľne uložené na nášľapnej 

vrstve podlahy umožňujúce vodorovný posun. V tomto prípade sa schodisko vyrobí na 

základe konštrukčnej výšky, ktorá bude dosiahnutá po zoschnutí.  Z toho dôvodu budú 

najprv schodiskové stupne naklonené dopredu, ale ako bude konštrukčná výška podláh 

sadať resp. bude sa zmenšovať konštrukčná i svetlá výška, bude sa i schodisko 

vyrovnávať. Ďalším riešením je zobrať do úvahy predpokladané zoschnutie 

konštrukčnej výšky a umiestniť pod spodnú časť schodiska aretačné skrutky alebo 

dočasný jalový stupeň. V týchto prípadoch je nutné výšku v priebehu užívania stavby 

priebežne kontrolovať a upravovať nastavenie skrutiek či výšku jalového stupňa. Veľmi 

vhodnou možnosťou je vyrobiť najprv dočasné schodisko, ktoré sa bude používať do 

doby kým stavba vyschne na konečnú konštrukčnú výšku a až potom pristúpiť k výrobe 

permanentného schodiska. Podobným spôsobom je možné riešiť i dvojramenné 

schodisko, kde je prvé rameno  spolu s konštrukciou podesty pevne uložené na podlahe 

a vrchné rameno je voľne uložené  na podeste umožňujúce jej voľné posunutie.[1] 
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Obr. 14 Možnosť riešenia schodiska v hornej časti[vlastná tvorba] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15 Možnosť riešenia schodiska v spodnej časti[vlastná tvorba] 
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4.6 Konštrukcia krovu 
 

Výška sadnutia krovovej konštrukcie závisí od výšky obvodových stien a materiálu 

použitého na zhotovenie stavby – suchý materiál 12-15% alebo stavba z čerstvého dreva 

o vlhkosti 30% a viac. Obvodové steny menia svoj objem a výšku zvyčajne v približne 

rovnakej miere v rámci celej stavby.  

Pri zrubových domoch môžeme štítovú stenu riešiť dvomi spôsobmi. Jedným z nich je 

vytiahnuť zrubovú stenu až po hrebeň. Tento spôsob sa neodporúča hneď z niekoľkých 

dôvodov. Prvým je pomerne malá stabilita takejto konštrukcie. Štítové steny nie sú 

previazané  tak ako to je pri rohových spojoch zrubových stien. Preto je dôležité pri 

výrobe jednotlivé prvky navzájom stužovať. Síce je možné štítové steny stužovať párom 

krokiev  z boku alebo vložením hranola do výrobných drážok ale i to je často zo 

statického hľadiska nevyhovujúce. Ak sú v štítovej stene k tomu okná alebo balkónové 

dvere je konštrukcia štítu značne oslabená. Ďalším problémom je zosychanie zrubových 

štítových stien. V najvyššom bode dôjde k najväčšiemu zoschnutiu na rozdiel od 

okrajov štítov, kde nedôjde k zoschnutiu žiadnemu. Štít môže v hrebeni strechy 

zoschnúť o 15-25cm, čím vznikne medzera po celom obvode štítovej steny, ktorú je 

potrebné dodatočne utesňovať. Ak by súčasťou štítovej steny bola i hrebeňová väznica 

dôjde i k jej poklesu a tým i k zmenu uhlu strechy obr. 19. [1] 

Ďalšou nevýhodou je, že štítové steny nemajú rovnaké zaťaženie ako steny čo by nútilo 

výrezy k uzatváraniu ložných škár a preto po niekoľkých rokoch  termokamera ukazuje 

v zrubových štítoch tepelné úniky. Lepším riešením je keď už použiť zrubový štít tak ho 

minimálne previazať rohovým spojom po celej výške. 

Ideálnym a odporúčaným riešením štítovej steny je rámová konštrukcia vyplnená 

izoláciou. Z exteriérovej strany sa oplášťuje paropriepustnou fóliou a môže byť 

obložená zrubovým profilom. Na vnútornú stranu rámovej konštrukcie sa umiestni 

parotesná fólia, ktorú treba prilepiť na všetky prvky, ktorých sa dotýka štítová stena. Ak 

štítovou stenou prechádza väznica tak je potrebné utesniť ju po celom obvode . Rámová 

konštrukcia sadá spoločne so stenami a krovom súčasne a tak nedochádza ku 

komplikáciám vzhľadom na objemové zmeny 
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Obr. 17 Zrubová štítová stena so stužujúcim rohovým tesárskym spojom (Foto: prof. Ing. Jozef 
Štefko. CSc.) 

 

 

Obr. 18 Zrubová štítová stena bez stuženia rohovými spojmi (Foto:  prof. Ing. Jozef Štefko. CSc.) 

 

Obr. 16 Schematické znázornenie riešenia štítovej steny [11] 
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Fínska firma Kontio vypracovala ku strechám zrubových domov ich vlastnú príručku 

ktorá zahrňuje zmeny krovov zrubových domov a možné detaily ako ich riešiť.  

 

Obr. 19 Pohyby krovu zrubovej stavby [11] 

 

V krovových konštrukciách nedochádza iba k sadaniu ale aj ku kĺzaniu krokiev obr.19. 

Príčinou je rozdielne zoschnutie stredovej steny a bočných stien. Poklesom hrebeňa viac 

ako bočných stien dochádza ku kĺzaniu krokiev a k zmene sklonu strechy ale aj 

k posunu pri odkvape. V príručke ,,Kontio – TechnicalTraining,, v kapitole zameranej 

na strechy výrobca udáva možné posuny krokvy pri odkvape, ktoré závisia od výšky 

steny štítu a vzdialenosti bočnej steny od hrebeňa tab.2. 

 

Obr. 20 Deformácia krovu štítovej steny [11] 
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Tab. 2 Posun krokvy pri odkvape v závislosti od výšky štítovej steny a horizontálnej vzdialenosti 
obvodovej steny od hrebeňa [11] 

 

Zmena sklonu strechy pri zrubovom štíte nie je až taká veľká pri menších sklonoch 

striech napr. pri vzdialenosti L = 4m a výške štítovej steny 2m, je posun pri odkvape iba 

27mm. Kontio však počíta so  sadnutiami zrubových domov už z vysušených profilov 

polárnej borovice z masívneho dreva alebo z lepených výrezov. Pre zrubové domy 

z čerstvého dreva by boli tieto posuny o niečo väčšie. Výpočty o zmene uhlu strechy 

a posunoch krokiev by mali hlavne poukázať prípadne odradiť výrobcov od riešenia 

zrubového štítu a voliť radšej varianty, pri ktorých štítové steny nepodliehajú 

objemovým zmenám. 
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5 Konštrukčné riešenia stykov drevenej zrubovej stavby a ostatnej 

konštrukcie 

 

5.1 Možnosti spojov nosnej zrubovej steny s ostatnou konštrukciou, ktorá 

nepodlieha objemovým zmenám. 

 

Nosné stĺpy spojené s nosnou konštrukciou zrubovej stavby je potrebné dilatovať. 

V zásade je nutné pod stĺp či naň umiestniť aretačnú skrutku, ktorá bude dostatočne 

dlhá, aby umožnila zníženie o predpokladanú výšku zoschnutia zrubových stien.  

Aretačné skrutky (jackscrew) sú konštrukčné nerezové skrutky, ktoré sú zhotovené 

z masívnych platničiek, závitovej tyče, matice a medeného krúžku. Jedna časť platničky 

je pevne spojená s tyčou a druhá platnička sa po nej môže voľne posúvať v závislosti od 

pootočenia matice.  

Aretačné oceľové prvky umiestnené na spodnej strane stĺpu sú kotvené pevnou časťou 

do podlahy a pohyblivou časťou o stĺp. V stĺpe je vyvŕtaná diera, do ktorej zachádza tyč 

pri povoľovaní matice. Aretačné skrutky majú výšku predpokladaného zoschnutia 

zrubových stien. Ak je stena vysoká 2,7 predpokladá sa jej zoschnutie 135-162mm. 

Teda výška stĺpu bude približne 2540mma aretácia 160mm. Povoľovanie matíc sa 

najlepšie robí pomocou referenčných bodov. Referenčné body je výhodné poznačiť na 

guľatine a podľa nich vieme určiť koľko stavba zoschla a koľko zoschnutia ešte zostáva 

alebo použiť vzdialenosť medzi dvomi nadzemnými podlažiami, prípadne medzi 

podlahou a stropom. Dôležité je ich sledovať prvých 4-5 rokov. Prvý rok sa odporúča 

nastavovať aretáciu každé 2-3 mesiace. Neskôr sa môže interval predlžovať.  

,,V predbežnej úvahe počítame so šesť percentným zoschnutím, ale tento predpoklad má 

v sebe i istú mieru bezpečnosti a správne zhotovená stavba ho nikdy nedosiahne.,,[1] 

Aretačné skrutky možno umiestiť aj na vrchnej strane stĺpov. Pri takomto riešení sa 

výška stĺpu nemení a prvok má počas celej životnosti stavby trvalé a pevné umiestnenie 

v priestore. Povoľovaním matice sa znižuje konštrukcia, ktorá je umiestnená nad ním, 

môže to byť prievlak nad ktorým je uložený strop, alebo je nad stropom podlaha 

nasledujúceho nadzemného podlažia,  prípadne ďalší stĺp. Aretačná skrutka musí byť 

umiestnená tak, aby bolo zabezpečené jednoduché povoľovanie matice bez ďalších 
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elektrických zariadení a neboli v blízkosti prekážky, ktoré by zabraňovali prístupu 

ku skrutke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takýmto druhom riešenia nosných častí, ktoré dokážu spolu fungovať  majú projektanti 

takmer neobmedzené možnosti používania stĺpov v interiéri ale i v exteriéri. Skrutky 

môžu byť pohľadovo priznané alebo maskované rôznymi spôsobmi, drevenými lištami 

alebo oplechovaním, ktoré však nesmie brániť pohybu konštrukcií. Treba však mať na 

Obr. 21 Aretačná skrutka umiestnená v spodnej časti dreveného stĺpa [6] 

 

Obr. 22 Aretačná skrutka umiestnená na vrchnej časti dreveného stĺpa [12] 
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pamäti, že skrutky musia byť správne navrhnuté a vyrobené tak, aby prenášali zaťaženie 

počas celej životnosti stavby. 

 

5.2 Možnosti stykov nosnej zrubovej steny a nenosných konštrukcií – 

priečky a obkladové steny 

 

Nenosné priečky a obklady sa realizujú po zastrešení stavby a dokončení osádzania 

výplňových konštrukcií. Potom ako je stavba uzatvorená môže sa pokračovať 

s dokončovaním interiéru a exteriéru. Pri výstavbe vnútorných priečok je nutné si určiť, 

aký účel bude mať budúca priečka a podľa toho zvoliť jej hrúbku a výplň – napríklad ak 

to bude priečka, ktorá zasahuje do kuchyne a je možné, že na nej budú zavesené 

skrinky, tak i hrúbka a mohutnosť priečky by mala byť väčšia, ak sa však jedná len 

o priečky, ktoré vymedzujú určitý priestor, ktorý nemá iné nároky, môžeme použiť 

užšie priečky. Takéto priečky môžu byť použité pri šatníkoch, komorách či na účel 

vymedzenia priestoru za stavanými skriňami. 

 

Nenosné priečky z rámovej konštrukcie sa môžu riešiť dvomi spôsobmi. Prvým 

spôsobom je ich robiť delené. Pri delených priečkach sa  krátky drevený rám pripevní 

pod strop.Druhá časť priečky sa postaví od 

podlahy a jej výška je kratšia 

o predpokladané zoschnutie zrubových stien.  

Obe časti priečky sa môžu vystužiť napríklad 

skrutkou alebo kolíkom, ktorý postupuje 

väčším otvorom v spodnej časti priečky, aby 

nebolo obmedzené zosychanie konštrukcie 

ale zabezpečená stabilita.  Dilatačná medzera 

sa prekryje krycou lištou, ktorá je pripevnená 

spravidla do vrchnej časti priečky, ale nikdy 

nie do oboch častí priečky súčasne. Do 

zrubovej steny sa vytvoria dve drážky, do 

ktorých bude zachádzať veľkoplošný 

materiál, ktorým sa priečka oplášti. 

 

Obr. 23 Prvý spôsob rámovej konštrukcie 
priečky v zrubovom dome [1] 
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Druhým spôsobom je vytvorenie jednej celej  priečky. Ako prvé sa vytvoria drážky 

rovnako ako v predchádzajúcom spôsobe, ktorých hrúbka je o niečo širšia ako materiál 

na opláštenie. Následne sa na dokončený strop umiestni doska, ktorá sa upevní o strop 

a je priamo nad budúcou priečkou. Jej šírka je väčšia o hrúbku konečnej povrchovej 

úpravy priečky, pretože sa na ňu bude upevňovať krycia lišta, ktorá sa bude voľne kĺzať 

po dokončenej priečke. Pod dosku sa zhotoví rámová konštrukcia budúcej priečky 

s tým, že medzi doskou uchytenou o strop a priečkou je medzera, ktorá vymedzuje 

priestor na sadnutie. Do krajnej stojky priečky vedľa steny sa vyvŕtajú 2-3 elipsové 

otvory smerom nadol. Aby sa zabezpečila stabilita priečky, cez otvory sa priskrutkuje 

priečka k zrubovej stene. Elipsové dilatačné otvory tak zabezpečujú pri sadaní zrubovej 

stavby posúvanie skrutky v rámci priečky bez toho aby ju poškodili. Vrchná 

horizontálna doska priečky a doska upevnená o strop sa zvyčajne skrutkujú k sebe, aby 

sa zabezpečila priestorová stabilita tak ako to je na obr. 24 . Skrutka je vo vrchnej časti 

pevne spojená a v spodnej časti sa môže voľne kĺzať predvŕtaným otvorom, ktorý má 

väčší priemer. Prepojenie týchto dvoch častí však neobmedzuje sadanie stavby. Drevená 

priečka sa ku koncu oplášti vybraným materiálom, či už OSB doskou alebo 

sadrokartónom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásteny alebo obkladové steny, ktoré sú potrebné na zavesenie skriniek v kuchyni alebo 

len ako konštrukcia pre obklad, musia mať tiež svoju drevenú konštrukciu.  Podobne 

ako pri priečkach, sa umiestnia hranoly  na steny s dilatačnými elipsovitými otvormi. 

Stĺpiky sa umiestnia osovo napr. každých 600mm, podľa toho akú dlhú zástenu 

potrebujeme. Na takto zhotovené stojky priskrutkujeme niekoľko horizontálnych 

Obr. 24 Druhý spôsob rámovej konštrukcie priečky v zrubovom dome[13] 
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dosiek, ktorých výška závisí od budúcich požiadaviek na výšku skriniek alebo iných 

prvkov, ktoré sa do nich budú kotviť. Následne už len opláštime OSB doskou alebo 

sadrokartónom, prevedieme finálnu povrchovú úpravu a bočné strany prekryjeme 

krycími lištami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Konštrukcia dilatácie priečky[vlastná tvorba] 

1 Stropný trám, SM, C24 rozmer Ø300mm 
2 Doskový drevený podhľad, SM hr. 25mm 
3 Krycia lišta, SM hr. 25mm 
4 Vrchný vodiaci hranol, SM, C24 rozmer 60x120mm 
5 OSB3, hr. 12,5mm 
6 Otvor pre dilatáciu 
7 Dilatačná skrutka Ø15x200mm 
8 Vodiaca doska, Škárovka rozmer 25x150mm 
9 Skrutka do dreva Ø5x50mm 
10 Skrutka do dreva Ø5x80mm 
11 Dilatačná medzera 
12 Zrubová stena, SM, C24 Ø340mm 
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Obr. 26 Konštrukcia delenej rámovej priečky[vlastná tvorba] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Stropný trám, SM, C24 rozmer Ø300mm 
2 Doskový drevený podhľad, SM hr. 25mm 
3 Krycia lišta, SM hr. 25mm 
4 Vrchný vodiaci hranol, SM, C24 rozmer 60x120mm 
5 OSB3, hr. 12,5mm 
6 Vodiaca doska, SM, C24 rozmer 60x120mm 
7 Skrutka do dreva Ø5x50mm 
8 Skrutka do dreva Ø5x80mm 
9 Dilatačná medzera 
10 Zrubová stena, SM, C24 Ø340mm 
11 Skrutka do sadrokartónu Ø3,5x25mm 
12 Sadrokartón RIGIPS, hr. 12,5mm 
13 Skrutka zabezpečujúca stabilitu, Ø15x250mm 
14 Uholník hr.3mm, rozmer 50x50mm, 6xØ4,5x40mm 
15 Skrutka do dreva Ø5x90mm 
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Priečky nemusia byť nevyhnutne z drevenej rámovej konštrukcie, na ich výstavbu sa 

môžu použiť tvarovky z vápenno-cementových, betónových, keramických a iných tehál. 

Ich výhodou je, že do stavby vnesieme ťažkú konštrukciu s vysokou objemovou 

hmotnosťou, ktorá vie dobre akumulovať teplo. Tvarovky z materiálov s vyššou 

objemovou hmotnosťou majú i lepšie akustické vlastnosti a v pozitívnej miere 

ovplyvňujú vzduchovú nepriezvučnosť. Nevýhodu by som videla najmä  v styku so 

zrubovou stenou. Je nutné ich hlboké zapustenie do priečky aby sa zaistila ich stabilita 

keďže nie sú žiadnym spôsobom spojené so zrubovou stenou a sú voľne stojace. 

I drevené priečky sa do steny zapúšťajú ale pri použití nezapustenej drevenej rámovej 

priečky oslabujú prierez steny iba minimálne. 

Obr. 27 1-Priečka v zrubovej stene so zapusteným sadrokartónom a dvomi inštalačnými medzerami  
2-Zapustená priečka v zrubovej stene s dvomi inštalačnými medzerami[vlastná tvorba] 

1 Sadrokartón RIGIPS hr. 12,5mm 
2 Inštalačná medzera vyplnená minerálnou izoláciou  

NOBASIL hr. 40mm 
3 Kotviaci U-profil na sadrokartón š = 40mm 
4 Skrutka do sadrokartónu Ø3,5x25mm 
5 Skrutka do dreva s podložkou Ø8x120mm 
6 Skrutka do dreva Ø 3,5x30mm 
7 Drevovláknitá izolácia v priečke Steicoprotect ρ=265kg/m3,  

hr. 120mm 
8 Stĺpik SM, C16 rozmer  60x120mm 
9 Zrubová stena SM, hr 340mm 
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Obr. 28 Murovaná priečka s krycou lištou [vlastný archív] 

 

Na obr. 28 je viditeľné zoschnutie guľatiny na krycej lište, ktorá bola natieraná olejovou 

lazúrou rovnako ako guľatiny  v celom dome. Priečky rozdeľujú dom na 3 samostatné 

miestnosti a to na: špajzu, kúpeľňu a technickú miestnosť. Použitie murovaných priečok 

sa majiteľovi vyplatilo a to najmä z dôvodu, že priestor nad priečkami – dilatačná 

medzera nebola v tomto dome dostatočná a po 5 rokoch od postavenia domu sa stalo to, 

že stropy a nosné trámy začali dosadať na konštrukciu priečok a bolo nutné všetky 

priečky podrezať o dodatočných 50mm. Ak by mal majiteľ v dome rámovú priečku 

a zle vyriešenú dilatáciu, podrezanie by bolo značne komplikovanejšie a bolo by asi 

nutné priečku najskôr rozobrať, znížiť jej výšku a potom nanovo opláštiť čo by 

skomplikovali všetky predmety umiestnené na stenách ako sú skrinky, radiátory, 

sprchové kúty či poličky. Prípadne vypíliť rámovú priečku pod vrchným vodiacim 
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hranolom a umiestniť ho dodatočne do zníženej priečky. Z tohto dôvodu je veľmi 

dôležité nielen pri priečkach ale pri všetkých konštrukciách vedieť o koľko zrubová 

guľatina zmení svoj rozmer a vynechať dilatačnú medzeru s dostatočnou rezervou, 

keďže následné opravy v zabývanom stave sú značne časovo i finančne náročné. 

 

Obr.29 Dodatočne podrezané murované priečky o 50mm[vlastný archív] 

 

5.3 Riešenie uloženia výplňových konštrukcií do zrubovej steny 

 

Vypĺňanie otvorov v zrubovom dome má svoje postupy, predpisy a pravidlá, ktoré 

musia byť dodržané aby sa výplňové konštrukcie časom nezdeformovali a nepoškodili. 

Možností ako umiestniť okná a dvere v zrubovom dome je hneď niekoľko. Prevedenie 

otvorov závisí predovšetkým od výrobcu, jeho skúseností a zaužívaných spôsobov.  

Zvyčajne sa ostenia z vonkajšej i vnútornej strany šikmo orežú.  Týmto sa zjednotí 

hrúbka steny v mieste osadenia výplne, a uľahčí sa tak výroba a inštalácia okenného či 

dverného rámu. Zrezané guľatiny sú rovnako zaujímavým estetickým prvkom a pôsobia 

veľmi elegantným dojmom. V Kanade sa často používa spôsob kde sa do ostenia po 

jeho celej výške vyrobí drážka, do ktorej sa vloží oceľoví vodiaci profil - uholník. Profil 

musí do drážky tesne zapadnúť, ale nie zase príliš tesne, aby mohla zrubová stena voľne 

sadať. Vsunutím vodiaceho profilu sa do drážky zatlačí i minerálna izolácia alebo 

tesniaca páska, čo pomôže zabrániť vzduchovej infiltrácii, ku ktorej by inak mohlo 

dochádzať. Je dôležité aby bola drážka po celej výške otvoru, ale vodiaci profil musí 

byť kratší zhruba o 6cm na každý meter výšky otvoru, čím sa zabezpečí dostatočná 

dilatácia výplňovej konštrukcie okna. U typických okien je potrebné ponechať pri 

správnej dilatácii 80-100mm a u dverí okolo 120-150mm priestoru pre 



42 
 

sadanie.Povedzme, že každý meter stavby zoschne cca 6cm. Okno s výškou parapetu 

1,1 m a výške 1,2m má úroveň nadpražia v čerstvom stave po zhotovení vo výške 2,3m. 

Potom ako zoschnú guľatiny pod otvorom a guľatiny v jeho osteniach, výška nadpražia 

bude vo výške cca 2,162m. Zníženie výšky predstavuje 0,138m. Keďže ale počítame 

s tým, že vodiaci profil v osteniach sa pomaly kĺže spolu s oknom počas toho ako 

zosychajú spodné guľatiny pod oknom, netreba vynechávať nad oknom rezervu 13,8 cm 

ale postačí rezerva, ktorú tvorí zoschnutie guľatín v rámci okna a to pri výške okna 

1,2m je minimálne 7,2cm. Zvyčajne sa však počíta s rezervou a vynecháva sa 

spomínaných 80-100mm, ktoré závisia od výšky okna. Vodiaci profil sa priskrutkuje 

k drevenej doske, ktorá bude súčasťou osádzaciemu rámu, ktorý je vysoký iba ako 

vodiaci profil. Rám musí byť pripevnený iba a jedine do vodiaceho profilu, nikdy nie do 

steny pretože by časom prišlo ku konštrukčným poruchám. Ako je vidieť, inštalácia 

výplní v zrubových domoch je pomerne zložitou záležitosťou a jej prevedenie má 

zásadný vplyv na správnu a bezproblémovú funkciu okien a dverí a preto by mala byť 

ponechaná profesionálom. Záverečné úkony potom zahŕňajú priskrutkovanie jednej 

dosky alebo dvoch hranolčekov na nadpražie, do ktorých sa bude prichytávať krycia 

lišta. Dôležité je si uvedomiť, že na nadpražie sa bude skrutkovať doska o určitej 

hrúbke, a netreba na tom zabúdať pri dimenzovaní veľkosti dilatačného otvoru. 

Dilatačný priestor nad osadzovacím rámom sa vyplní stlačiteľnou izoláciou napr. 

minerálnymi vláknami alebo ovčou vlnou. Dôležité je tento priestor dokonale vyplniť, 

aby nevznikol žiadny nezaizolovaný priestor. Aby sa zamedzilo kondenzácii vodnej 

pary vo vnútri izolácie v dilatačnom priestore, je potrebné umiestniť z interiérovej 

strany účinnú parozábranu, ktorú je nutné dobre prilepiť na zrubovú stenu a osadzovací 

rám. Správne inštalovaná parozábrana taktiež pomôže znížiť vzduchovú infiltráciu 

dilatačným priestorom. Priestor medzi osadzovacím rámom a zrubovou stenou sa utesní 

tesniacou páskou alebo extrudovaným tesniacim profilom, v žiadnom prípade ale nie 

montážnou polyuretanovou penou. Výplňové konštrukcie a osadzovacie rámy sa 

nakoniec vhodne zaisťujú tak, aby zrubové steny mohli voľne sadať bez porušenia 

funkčnosti okien a dverí. 

Ďalším spôsobom osádzania okien a dverí do zrubovej steny namiesto kovového profilu 

je používanie iba drevených prvkov. Z hľadiska pracnosti je tento spôsob zložitejší. Do 

ostenia zrubovej steny sa vytvorí drážka, ktorej hrúbka je 40mm a hĺbka 100mm a do 

nej sa vloží pruh minerálnej izolácie a vodiaci hranolček o rozmeroch 40 x 80 mm. 

Výhodou kovového vodiace uholníka je možnosť vyrobiť vodiacu drážku jediným 
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rezom motorovou pílou či ručnou frézou. Vodiaci hranolček je v drážke uložený tesne 

ale dostatočne voľne na to, aby sa steny počas zosychania mohli po ňom bez problémov 

kĺzať. K vodiacemu hranolčeku sa priskrutkuje rám, do ktorého sa bude osádzať okenný 

rám. Okenný otvor musí byť dostatočne vysoký aby umožnil dilatáciu. Teda pri okne 

výšky 1,2 m ak započítame priestor na sadanie 8cm + vodiaca doska alebo hranolčeky 

umiestnené na nadpraží o hrúbke 2 cm tak svetlá výška otvoru pri výstavbe musí byť 

minimálne 1,3m.Dilatačný priestor nad oknom sa precízne prelepí parozábranou 

a prekryje krycou lištou. 

Možnosti riešenia okenných detailov v zrubovom dome:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebný otvor je vnútorná vzdialenosť medzi dvomi osteniami. Výrobný otvor je 

vnútorná vzdialenosť medzi dvomi bočnými osádzacími hranolčekmi. Spôsob osádzania 

za použitia vodiaceho hranolčeka je zložitejším riešením ako použitie vodiaceho 

uholníka, drážka vypílená do ostenia je pracná na výrobu. Vodiaci hranolček s 

rozmerom 80x40mm je v drážke, ktorá je o niekoľko mm väčšia a medzera je vyplnená 

minerálnou izoláciou. Do vodiaceho hranolčeka je priskrutkovaný osádzací hranolček, 

do ktorého sa kotví okenný rám. Medzi stykom vodiacieho hranolčeka v zrubovej stene 

a oszádzacieho hranolčeka je umiestnená tesniaca páska zabezpečujúca vzduchotesnosť 

medzi prvkami. Osádzací hranolček je cez ňu priskrutkovaný do vodiaceho profilu 

Obr. 30  Detail osadenia dreveného okna do zrubovej steny – spôsob s dreveným hranolčekom
 [vlastná tvorba] 
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skrutkami Ø4x50mm. Medzi okenným rámom a osádzacím hranolčekom je priestor 

vyplnený tesniacou páskou šírky 40mm, ktorej rozmer v konečnom stave je až 20mm. 

Ostatný priestor je vyplnený minerálnou izoláciou a je zakrytý smrekovou lištou, jej 

rozmer je maximálne ako rozmer, osádzacieho hranolčeka a je k nemu prilepená 

lepidlom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osádzanie okna pomocou oceľového uholníka je jednoduchším spôsobom a výrobca sa 

môže rozhodnúť pre tento spôsob hneď z niekoľkých dôvodov. Za prvé drážku je 

možné vyrobiť jednoducho zárezom s motorovou pílou. Ak sa blízko otvoru nachádza 

zárez pre priečku, uholník takmer vôbec neovplyvňuje, resp. neprerušuje prierez 

guľatiny, drážka je v hĺbke   len 50-60mm a je široká 7-8mm. Ideálnym riešením je 

napr. pre malé okná a priestory ako sú toalety či komory. V projektoch zrubového domu 

osadenie okien pomocou uholníka je vhodné použiť na toaletách, kde jednotlivé 

kabínky majú šírku cca 1000mm a pri umiestení okna do stredu je zárez pre priečku 

blízko okenného otvoru. Aby sa neoslaboval prierez v týchto miestach, výhodnejšie je 

použiť uholník s malou zárezovou drážkou v stene ako použitie vodiaceho hranolčeka, 

ktorý je umiestnený v drážke hĺbky 100mm a šírky 40mm. Uholník bol pred osadením 

do drážky priskrutkovaný k osádzaciemu hranolčeku. Priestor medzi osádzacím 

hranolčekom a zrubovým ostením je vyplnený tesniacou páskou, prilepenou k 

Obr. 31 Detail osadenia dreveného okna do zrubovej steny – spôsob s uholníkom [vlastná tvorba] 
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hranolčeku. Kotvenie okenného rámu do hranolčeka je rovnaké v oboch prípadoch, 

ktoré som pre osádzanie okien navrhla. Prekrytie zvislou krycou lištou môže byť 

zarovnané do ostenia ako je to v mojom prípade, alebo je možné krycou lištou prekryť 

i časť zrezanej guľatiny ale však nezabúdať na to, že krycia lišta nesmie byť dlhšia ako 

je osádzací hranolček ku ktorému je prilepená a umožňuje tak voľný pohyb zrubových 

stien. 

Pri riešení okien v blízkosti priečok ako to je napríklad pri malých miestnostiach, 

komorách či toaletách, kde nie je možné umiestniť okno na druhej stene  je výhodnejšie 

použiť osádzanie okna do vodiaceho uholníka. Ako je vidieť na nasledujúcich 

obrázkoch. Vodiaci uholník nenarušuje prierez, neoslabuje ho a väčšia časť obvodovej 

steny zostáva neporušená. Ideálnym riešením je použiť kombináciu vodiaceho uholníka 

na osádzanie okien s priečkou, ktorej konštrukcia nebude úplne zapustená do zrubovej 

steny. Dôležitým rozmerom je tu vzdialenosť konštrukcie priečky od osádzacieho prvku 

okna. Pri hranolčeku je to 85mm, no pri použití uholníka až 130mm. Ak by sa však 

z určitého dôvodu musel použiť hranolček, lepším riešením je zvoliť konštrukciu 

priečky tak, aby nebola v guľatine tak výrazne zapustená ako to je na obr. (32 a 33). 

V takomto prípade je vhodné použiť konštrukciu priečky ako je zobrazená na obr. 34. 

Práve túto konštrukciu odporúčam tam, kde je nutné z priestorových dôvodov 

umiestňovať priečky v blízkosti okien. Je to však priečka s inštalačnými medzerami po 

každej strane, teda je možné jej šírku ešte zmenšiť o jednu alebo obe inštalačné medzery 

ak to dovoľuje riešenie inštalácií a je možné potrubia, kabeláž a iné prvky viesť inými 

cestami. 
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Obr. 33 Styk zapustenej priečky s oknom s uholníkom, obr. dostupný v mierke v prílohe [vlastná 
tvorba] 

Obr. 34 Styk jednoduchej priečky s oknom s uholníkom, obr. dostupný v mierke v prílohe [vlastná tvorba] 

Obr. 32 Styk zapustenej priečky s oknom s hranolčekom, obr. dostupný v mierke v prílohe[vlastná 
tvorba] 
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V prípadoch kde vedľa seba nasleduje niekoľko malých miestností v ktorých je nutné 

mať okná je dôležité zvážiť konštrukčný systém osádzania okien ale aj priečok. Ak 

zrubová stavba slúži ako reštauračný alebo pohostinský objekt, musí byť vybavená 

sociálnymi zariadeniami. Kabínky, ktoré by boli zhotovené ako samostatné miestnosti 

a boli delené priečkami by mali v ideálnom prípade každá i malé okno na vetranie. 

V takomto prípade by sa na malom priestore stýkala konštrukcia dvoch okien a priečky, 

čo môže oslabovať prierez zrubovej steny aj keď sú okná v podstate malé a otvor má 

rozmer 700x700mm. Priestor medzi výplňovou konštrukciou a rohovým spojom 

zrubovej stavby nesmie byť menší ako 250mm + ½ šírky prierezu zrubovej nosnej 

steny. V konštrukčných detailoch príloha 4 je šírka smrekových guľatín 340mm, potom 

otvory musia byť od rohu vzdialené minimálne 250+170mm teda 420mm. Túto 

definíciu by bolo vhodné používať aj medzi dvomi otvormi navzájom, aby sa 

neoslabovala guľatina a zostalo dostatočné miesto i na šikmé zrezania v okolí okien 

a dverí. Zrezania pôsobia z exteriéru nielen veľmi zaujímavým a uhladeným dojmom 

ale dovoľujú i slnečnému žiareniu lepšie vnikať cez presklené konštrukcie a osvetľovať 

tak interiér.  Ak by sa zrezanie pri oknách nerobilo a šírka ostení by sa rovnala šírke 

guľatiny, tak pri rovnakej šírke okna by interiér s nezrezanými osteniami dosiahol 

menšie presvetlenie ako interiér so zrezanými osteniami. Ak vezmeme do úvahy i fakt, 

že zrubové domy sa zastrešujú s väčšími presahmi ako je to pri iných druhoch stavieb 

a to z dôvodu ochrany obvodových stien voči poveternostným podmienkam. Zrezania 

pri výplňových otvoroch teda môžu prispieť k lepšiemu presvetleniu vnútorných 

priestorov. Na nasledujúcom obrázku je práve situácia kde bolo potrebné umiestniť do 

sústredeného priestoru dve okná ale i deliacu priečku. Ak by sa použili osádzacie 

hranolčeky a priečka so zapustením do obvodovej steny, prierez by bol v tomto mieste 

veľmi oslabený. Použitím uholníkov na osadenie okien a priečku, ktorej konštrukcia 

zachádza do steny iba minimálne  neoslabujeme prierez. Problém by nastal iba ak by 

bola potreba v tejto priečke viesť inštalácie v inštalačnej medzere, čím by sa zväčšila jej 

šírka. Avšak v takýchto prípadoch je lepšie vždy nájsť iné riešenie kadiaľ by sa 

inštalácie viedli a nerozširovať priečku v takto sústredených konštrukciách. 
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Obr.35 Styk jednoduchej priečky s dvomi oknami s uholníkom[vlastná tvorba] 

 

1 Sadrokartón RIGIPS hr. 13mm 

2 OSB doska hr. 13mm 

3 Skrutka do sadrokartónu Ø3,5x25mm 

4 Skrutka do dreva s podložkou Ø8x120mm 

5 Skrutka do dreva Ø3,5x30mm 

6 Drevovláknitá izolácia v priečke SteicoProtect ρ=265kg/m3, hr. 120mm 

7 Stĺpik SM, C16 rozmer 60x120mm 

8 Zrubová stena SM, hr. 340 mm 

9 Osadenie okna systémom s uholníkom 
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5.4 Konštrukčné riešenie oplechovania komína 
 

Zrubovú stavbu bez krbu, kachieľ či pece by sme asi hľadali márne. Otvorený oheň 

vytvára tú pravú útulnú atmosféru, praskajúce drevo a sálavé teplo je dokonalým 

stelesnením romantiky. V zrubových domoch sa ako zdroj vykurovania nepoužívajú len 

kotle na pevné palivo, krby či pece ale i plynové kotle a elektrické kúrenie. Ak však 

uvažujeme o krbe, kotly či piecke, tak na odvod spalín potrebujeme komín. V domoch 

sa z pravidla nachádza minimálne jeden. Jedná sa o konštrukciu, ktorá nepodlieha 

objemovým zmenám a zabudovaním ho do stavby, ktorá v čase mení svoje rozmery je 

nutné ich vhodným spôsobom dilatovať. Komín nesmie slúžiť ako podporná 

konštrukcia nosnej časti stavby. Musí byť voľne stojaci a žiadne prvky k nemu nesmú 

byť pripevnené. Konštrukcie v bezprostrednom styku s komínom musia byť dostatočne 

vzdialené.  

Bezpečná vzdialenosť vonkajšieho povrchu spotrebiča alebo dymovodu od stavebných 

konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F (STN EN 13501-1) alebo od 

horľavého predmetu, alebo od horľavej látky. Minimálnu vzdialenosť (drevených) 

prvkov od komínového plášťa určuje norma na najmenej 50mm. U systémových 

komínov musí vzdialenosť určiť výrobca. Medzi priestor medzi komínom a horľavou 

plochou musí byť trvale vetraný. [15] 

Výška zrubovej konštrukcie sa mení v čase a tým pádom aj všetky konštrukcie uložené 

na nej. Krov zrubovej stavby sadá spoločne s obvodovými stenami ale komín nemení 

svoju výšku čo spôsobuje komplikáciu pri riešení styku detailu komína a krytiny. 

Oplechovanie komína nemôže byť súčasne spojené s krovom i komínom. Z tohto 

dôvodu sa pri zrubových stavbách rieši dvojité oplechovanie. Jedna časť oplechovania 

lemuje komín, nedotýka sa ho a je pevne spojená s krovom. Druhá časť môže byť 

riešená niekoľkými spôsobmi ale v zásade je pevne spojená s komínom a prekrýva 

oplechovanie pripevnené ku krovu. Vzájomné prekrytie oboch plechov závisí od výšky 

zrubovej steny. Ak uvažujeme s teoretickým zoschnutím 6cm na 1 m zrubovej steny, 

tak stena vysoká 3m musí byť pri komíne dilatovaná o minimálne 18cm. Plechy sa po 

zoschnutí guľatiny musia stále prekrývať o minimálne 50mm. Z praktických dôvodov 

a hlavne z možného väčšieho sadnutia stien sa robí oplechovanie minimálne s prekrytím 

250mm. Pri oplechovaní musí byť zaistená kvalita výroby, tento detail je veľmi dôležitý 

a jeho zanedbanie môže mať devastačné účinky na celú konštrukciu. Po dokončení 
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stavby a nasťahovaní obyvateľov sa tento detail stáva neviditeľným a pre bežného 

človeka nedostupným a preto je vhodné ho po prvých 2-3 rokoch skontrolovať, či 

predsa neprišlo k väčšiemu sadnutiu  ako sa predpokladalo a či sú plechy prekryté 

s dostatočnou rezervou. Ak sa zistí, že po troch rokoch je prekrytie stavby len 

s rezervou 3 cm, je lepšie oplechovanie na komíne vymeniť alebo nadpojiť pred tým 

ako by vietor nahnal vodu medzi plechy a voda by začala zatekať do vnútra krovu. 

Možností riešenia komína pri zrubovom dome je niekoľko. Prvým spôsobom je 

kombinácia komínového plášťa s dvojitým oplechovaním. Výhodou je nasadenie 

prefabrikovaného dielca na komín nad strechou, pod ktorým je oplechovanie skryté. 

Jeden plech je uchytený o komín a druhý o krov. Vzájomne sa nedotýkajú a môžu sa po 

sebe voľne pohybovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Oplechovanie komína pripevnené ku komínu, 2-oplechovanie komína pripevnené ku 

krovu, 3-Kontralaty, SM, rozmer 50x40mm, 4-Veľkoformátová falcovaná plechová 

krytina Standard KLIK felcretro, 5- Krokva, SM, C24 rozmer 80x160mm, 6-DVD, hr. 

15mm, 7-Laty,SM, rozmer 50x40mm, 8- Komínová hlava, 9- Výmena, SM, C24 

Obr. 36 Dvojité oplechovanie komína s plášťom [vlastná tvorba] 
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rozmer 80x160mm, 10-Hydroizolácia, 11-Komín Schiedel rozmer 360x360mm, 

Ø160mm, 12-Komínový plášť 

Tento variant je možné riešiť aj bez dvojitého oplechovania a to tak, že komínový plášť 

by plnil účel oplechovania, prichyteného ku komínu. Pod plášťom by sa nachádzalo iba 

oplechovanie pripevnené o krov stavby. Ako by dom zosychal a znižovala sa jeho výška 

plech by sa vysúval spod plášťa. Dvojité oplechovanie v kombinácii s komínovým 

plášťom je ale predsa len o niečo lepším riešením z hľadiska špliechajúcej vody,  ktorá 

by mohla pod plášť zatiecť. 

Druhým spôsobom je vynechanie komínového plášťa, ktorý by sa na komín z vrchu 

nasadil. Konštrukcia oplechovania by bola teda tvorená iba dvomi navzájom sa 

prekrývajúcimi plechmi s dostatočným presahom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Oplechovanie komína pripevnené ku komínu, 2-oplechovanie komína pripevnené ku 

krovu, 3-Kontralaty, SM, rozmer 50x40mm, 4-Veľkoformátová falcovaná plechová 

krytina Standard KLIK felcretro, 5- Krokva, SM, C24 rozmer 80x160mm, 6-DVD, hr. 

15mm, 7-Laty,SM, rozmer 50x40mm, 8- Komínová hlava, 9- Výmena, SM, C24 

Obr. 37 Komín s dvojitým oplechovaním[vlastná tvorba] 
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rozmer 80x160mm, 10-Hydroizolácia, 11-Komín Schiedel rozmer 360x360mm, 

Ø160mm 

Ako nevýhodu tohto riešenia by sa mohlo zdať neestetické oplechovanie po dosadnutí 

stavby. Ak by bol komín obložený napr. tehlami alebo kameňom tak by smerom ku 

streche vytŕčal plech v dvoch vrstvách, ktorý by mal i viac ako 40cm. Tento variant by 

nepôsobil tak rušivo, keby sa i na vrchnú časť komína použil materiál podobný plechu. 

Alebo by bol aspoň farebne približne zladený s oplechovaním. 

Ako posledný tretí variant riešenia je oplechovanie celého komína. Tento spôsob pôsobí 

veľmi pekne a esteticky na drevených domoch s veľkoformátovou falcovanou krytinou, 

do ktorej oplechovaný komín ladne zapadne. Vyhneme sa pri tom komplikovanejším 

riešeniam ako tomu bolo pri prvých dvoch riešeniach. Samozrejme záleží na investorovi 

akú má o svojom budúcom bývaní predstavu a či nieje zástancom dreveného šindla či 

pálenej škridly. 

 

Obr. 38 Komín s celkovým oplechovaním[vlastná tvorba] 

1-Oplechovanie komína pripevnené ku komínu, 2-oplechovanie komína pripevnené ku 

krovu, 3-Kontralaty, SM, rozmer 50x40mm, 4-Veľkoformátová falcovaná plechová 
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krytina Standard KLIK felcretro, 5- Krokva, SM, C24 rozmer 80x160mm, 6-DVD, hr. 

15mm, 7-Laty,SM, rozmer 50x40mm, 8- Komínová hlava, 9- Výmena, SM, C24 

rozmer 80x160mm, 10-Hydroizolácia, 11-Komín Schiedel rozmer 360x360mm, 

Ø160mm 

Plech umiestený na komíne by lemoval celý komín od komínovej hlavy až po rovinu 

strechy. Druhý plech kotvený do krovu by sa zasunul pod ním. Po sadnutí stavby by sa 

plech na krove ladne vysunul spod oplechovaného komína čo by vôbec nepôsobilo 

rušivo a bol by zachovaný celkový celistvý nepredelený dojem. 

Zrubový dom z okolia Prievidze obr. 40 bol riešený bez dvojitého oplechovania ale 

klasickým spôsobom ako pri murovanej stavbe, ktorá nepodlieha objemovým zmenám. 

Otázkou však je, či je toto oplechovanie dodatočné už po zoschnutí na konštantnú 

hodnotu, alebo sa oplechovanie realizovalo hneď po výstavbe domu. Ďalšou možnosťou 

je, že zrub majú malé priemery guľatiny a je možné, že stavba sa postavila už 

z vysušených guľatín. Napriek tomu, ak sa prikloníme k tejto možnosti, nesmieme 

zabúdať na to, že drevo je materiál, ktorý pracuje so vzdušnou vlhkosťou a jeho vlhkosť 

i v rámci roka môže  kolísať od 11% v letných horúčavách až po 18% v zimnom 

a sychravom počasí jesene. A tak sa predpokladá, že zrub nikdy nedosiahne konštantnú 

vlhkosť ale iba konštantné rozmedzie rovnovážnej vlhkosti čo dokázal i výskum 

spomenutý na konci tejto práce na ktorom sa teoreticky sledovala zmena vlhkosti 

guľatiny počas roka 2017. A ukázalo sa, že vlhkosť zrubových prvkov sa mení 

sínusoidovo počas celého roka. Najnižšiu vlhkosť dosahuje v letných mesiacoch 

a najväčšiu v zimnom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Konštrukcia nerezového komína na zrubovom dome [vlastný archív] 
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O nerezové komíny je stále väčší záujem najmä v novostavbách moderných domov, 

priznaná nerezová trubica komínu v interiéri pôsobí zaujímavým ,,priemyselným 

dojmom,, a už ich je častejšie vidieť aj práve v zrubových domoch či už priemyselne 

vyrábaných alebo stavaných z čerstvého dreva. Rovnako ako na obr. 39 je zaujímavé 

vyviesť komín priamo z výhrevného telesa do exteriéru a následne ho vytiahnuť až nad 

strechu. Otázkou však je, či je vrchný límec resp. kužeľ riešený štandardným spôsobom 

bez dilatácie alebo je tam konštrukcia, ktorá zabezpečuje kĺzanie kužeľa po nerezovej 

trubkovej časti komína. Podľa montážnych štandardov nerezových komínov je límec 

priskrutkovaný a utesnený o komínový prvok. Ak by však bol voľne uložený a pevne 

spojený iba so strechou a vrchná časť by sa vhodne utesnila nenasiakavým ale tesným 

a flexibilným materiálom umožňovalo by to kužeľu  voľne sa posúvať smerom nadol po 

komínovom trubicovom prvku, čo by bolo novými konštrukčným riešením ukončenia 

komína pre zrubové domy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak by sa naozaj jednalo o štandardné oplechovanie bez dilatácie bude určite zaujímavé 

sledovať, ako sa budú rokmi domy správať, či príde k poškodeniam vplyvom 

objemových zmien alebo budú tak malé, že to konštrukciu nepoškodí keďže takto 

riešené oplechovanie na zrubových domoch je minimálne neštandardné a neodporúčané. 

 

 

Obr. 40 Oplechovanie komína bez dilatácie[vlastný archív] 
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5.5 Schodisko v zrubovom dome 
 

Pre zrubové objekty je samozrejmé, že sa navrhujú schody z dreva. Vhodne umiestnené 

schodisko jeho tvar a celkový dojem ovplyvňuje celkový vzhľad interiéru a umocňuje 

jeho architektonický dojem. Podľa počtu ramien v schodisku ich delíme na 

jednoramenné, dvojramenné a trojramenné. Podľa tvaru, ktorý  udáva umocňujúci 

zážitok schody delíme na rovné, zalomené, zakrivené a točité. Podľa smeru chôdze ako 

vystupujeme po schodoch sú ľavotočivé a pravotočivé. Podľa spôsobu ich kotvenia sa 

delia na podopreté a samonosné. Najvhodnejším materiálom na schodiská sú materiály 

z tvrdých a trvanlivých drevín ako sú dub, smrekovec či borovica.  

Stupeň je navrhovaný v súlade s konštrukčnými a estetickými požiadavkami projektanta 

alebo investora. Môže byť uložený na lišty kotvené do schodníc, do rybinových drážok, 

alebo čapom prechádzajúcim cez schodnicu a na vonkajšej strane vyklinovaný. 

Najbežnejší rozmer stupňa zodpovedá požiadavke: 2v + š = 630mm. Šírka ramena 

v rodinných domoch by nemala byť menšia ako 900mm. Pôdorysný tvar vyžaduje 

veľakrát šikmé stupne, ktoré by mali mať na výstupnej čiare šírku normálneho stupňa 

a pri vnútornom okraji minimálne 130mm.[4] 

Najjednoduchšiu konštrukciu majú jednoramenné schodiská. Väčšinou ich tvorí jedna 

alebo dve schodnice z masívneho dreva alebo priamo z guľatiny. Do schodnice sa 

vypília požadované tvary na uloženie stupníc. Alebo sa ukotvia do schodníc z boku. 

Stupnice môžu byť z masívneho lepeného dreva alebo priamo z polguliačov či iného 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Jednoramenné schodisko [16] 
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Na obr. 41 je jednoramenné schodisko ešte v nedokončenom dome. Schodisko 

pozostáva z dvoch schodníc do ktorých sú stupne začapované alebo spojené 

spojovacími prostriedkami. Vrchná časť má prípravu na požadovanú výšku stropu 

a bude upevnené na pevno skrutkou. Spodná strana schodiskového ramena bude 

v dokončenom dome voľne položená na podlahe. Spodná časť schodnice by mala byť 

zrezaná pod uhlom ako je to na obr. 15. Tento uhol predstavuje zmenu sklonu schodiska 

pri zoschnutí a záleží od celkového zoschnutia a dĺžky schodiskového ramena. 

Vrchné rameno môže byť uložené na pevno alebo v kĺbe, ktoré umožňuje posun 

schodiskového ramena v rámci kolísania vlhkosti. Na obr. 42 je schodiskové rameno 

resp. schodnica pevne spojená s guľatinou skrutkami. Tvar schodnice bol zalomený pre 

lepšiu stabilitu na vrchnej guľatine. Výstupný stupeň je v tomto prípade súčasťou 

schodiskového ramena. Spoj schodnice a guľatiny umožňuje posunutie len v jednom 

smere a to v smere zosychania zrubovej steny a teda len smerom nadol.  

 

Obr. 42 Uchytenie vrchného schodiskového ramena o vrchnú guľatinu[vlastná tvorba] 

 

Ukončenie schodiskového ramena v spodnej časti preto nemôže byť riešené spôsobom 

ako je na obr. 15 ale musí byť dilatovaný iným spôsobom. Keďže sa rameno nebude 

posúvať dopredu  ani nebude počas zosychania stavby meniť sklon, jeho ukončenie je 

vyriešené aretačnými skrutkami. Skrutky sa počas zosychania budú povoľovať 
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a schodiskové rameno bude súčasne znižovať svoju konštrukčnú výšku rovnako 

a súčasne s celou stavbou. Ukončenie schodiskového ramena je s dočasným 

schodiskovým stupňom. Výška schodiskových stupňov by mala byť správne vypočítaná 

a to tak, že prvý dočasný stupeň schodiskového ramena by mal mať takú výšku (x) 

o akú je predpokladané zoschnutie zrubovej steny. Stupeň nie je spojený so 

schodiskovým ramenom žiadnym spojovacím prostriedkom, je ukotvený iba k podlahe 

aby  sa zabezpečila jeho stabilita a nemohol sa počas používania posunúť. 

 

 

Obr. 43 Ukončenie jednoramenného schodiska aretačnou skrutkou[vlastná tvorba] 

 

Pri dispozícii kde nie je možné použiť jednoramenné schodisko sa rozhodujeme 

zvyčajne medzi točitým, zakriveným  alebo dvojramenným schodiskom s podestou. 

Točité schodisko môže mať železnú konštrukciu s drevenými stupňami alebo 

celodrevené konštrukciu. Točité schodisko s jedným stredovým stĺpom do ktorého by 

boli kotvené stupnice sa dá jednoducho dilatačne vyriešiť a to tak ako sa dilatovali 
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nosné stĺpy v zrubovej konštrukcii. Vrchná časť schodiska sa pripevní pevne k zrubovej 

vrchnej časti podlažia a na spodnú časť stĺpa sa umiestni aretačná skrutka. Spoľahlivosť 

tohto konštrukčného riešenia závisí na spoľahlivosti 

majiteľa stavby a ten je nútený sadanie stavby 

pravidelne sledovať a všetky skrutky v dome 

povoľovať. Druhým spôsobom vyriešenia točitého 

schodiska je osadiť ho pevne na podlahu a posledný 

výstupný stupeň umiestniť na podlahu nadzemného 

podlažia a jeho výška bude vyššia o predpokladané 

zoschnutie zrubových stien. Ak je nutné 

schodiskové rameno kotviť aj vo vrchnej časti, musí 

sa to konštrukčne vyriešiť tak, aby bola 

zabezpečená dilatácia a zrubová stavba mohla bez 

prekážok sadať.  

 

Schodisko so stromom je unikátnym prevedením 

zručnosti v opracovaní dreva. Prvých päť 

stupňov je začapovaných do kmeňa stromu 

a podopreté sú v ľavo na hranolčekoch. Ostatné 

stupne sú čapované do dvoch schodníc. Toto 

rameno je na  5. stupni voľne uložené 

a umožňuje posúvaniu ramena počas sadania 

zrubových stien. Vrchné schodiskové rameno je 

priskrutkované o konštrukciu stropu a stupne by 

mali byť v niečo väčšom sklone ako 90°obr. 14. 

Schodisko je kombináciou točitého a priameho 

schodiskového ramena a pôsobí ako zaujímavý 

a veľmi výrazný prvok v interiéri domu.  

 

Dvojramenné schodisko má podobne ako vyššie zmienené schodisko so stromom 

rovnakú konštrukciu druhého schodiskového ramena ale uloženého na podeste. 

Konštrukcia podesty a spodného ramena je celou váhou uložená na podlahe, prípadne 

Obr. 45 Točito priame schodisko [18] 

Obr. 44 Točité schodisko [17] 
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priskrutkovaná o stenu vo vodiacich drážkach ako tomu bolo pri konštrukcii rámových 

priečok do zrubovej steny. Druhé schodiskové rameno je na podeste voľne uložené 

a spílené pod uhlom, ktorý sa počas dosadnutia uzavrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.46 Dvojramenné schodisko s voľne uloženým horným ramenom na podeste [19] 

 

Ďalším možným konštrukčným riešením schodiskového ramena je spojenie schodnice 

a stropnej nosnej konštrukcie do kĺbu. Či už by bola schodnica kotvená do guľatiny 

steny alebo stropného trámu kĺb by povoľoval pohyb lepšie ako keby sú schodnice 

spojené svorníkmi ako na obr. 14.Kĺb umožňuje schodnici vplyvom zosychania 

zrubovej steny zmeniť sklon schodiska bez poškodenia steny alebo konštrukcie 

schodiska. Na obr. 47 je príklad ako možno riešiť kĺbové spojenie schodiska so 

zrubovou stenou. Oceľové obloženie schodnice na vrchu zlepšuje odolnosť kĺbu voči 

rozštiepeniu pri vyššom zaťažení schodiska. Takýto spoj však vyžaduje statické 

posúdenie. Do schodnice je vytvorená drážka –dlab do ktorého je vložený oceľový 

U alebo T – profil.  Schodnica je následne prevŕtaná, vloží sa do nej svorník a zatiahne 

matkou s podložkou. 
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Obr. 47 Schodisko s vrchným kĺbovým uložením[vlastná tvorba] 

 

 

Obr. 48Schodnice s kĺbovým uložením v nosnej stene s oceľovým U-profilom[vlastná tvorba] 
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Obr. 49Schodnice s kĺbovým uložením v nosnej stene s oceľovým T-profilom[vlastná tvorba] 

Použitie profilu U alebo T záleží viacmenej na šírke schodnice. Pri tenších je lepšie 

použiť T-profil pri širších možno použiť oceľový profil U. Názorne ukázané kĺbové 

uloženie je len teoretické a môže sa riešiť rôznymi inými spôsobmi. 

 

 

Obr.50Konštrukciaschodiska s pevným uložením[vlastný archív] 
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Vrchné uloženie schodnice má veľa rôznych riešení, ideálne však kĺbové uloženie, ktoré 

neobmedzuje posun schodnice v čase. Ak sa však trvalé schodisko realizuje už do 

stavby, ktorá má 3 a viac rokov je možné ju riešiť tak ako je na obr. 50. Schodnica 

v oceľovej objimke je pevne priskrutkovaná k zrubovej stene. Takto na pevno 

priskrutkovaná schodnica sa s prípadnými zmenami výšky stavby môže posúvať iba 

smerom nadol. Ak by sa takéto schodisko dávalo do čerstvo postavenej stavby tak na 

dolnej časti schodnice pri podlahe prízemia by bola aretačná skrutka. 

5.6  Konštrukčné riešenia inštalácií 
 

Guľatiny sú zvyčajne zvislo predvŕtané  aby skryli a chránili inštalácie. V stenách sa 

nesmú používať pevné neohybné potrubia pretože by mohlo dôjsť k ich zlomeniu alebo 

poškodeniu. Vypínače a zásuvky sú zvyčajne ponorené v krycom priestore pri podlahe 

a ich vonkajší povrch je zakrytý lištou ako na obr. 51-2. Kabeláž musí byť pripravená 

na objemové zmeny stavby. Ak je nevyhnutné viesť inštaláciu v strešnej rovine cez 

finálne opláštenie, je potrebné prelepiť alebo vytmeliť všetky miesta,  v ktorých sa 

viedli káble cez parozábranu. Ak nie sú dopredu naplánované rozvody a musia sa viesť 

povrchovo tak je dostupné drôtové potrubie dostupné vo väčšine obchodoch s elektro 

potrebami. Z hľadiska architektonického pôsobenia interiéru je to však nevhodné keďže 

rôzne káble  a krycie lišty by narúšali celkový vzhľad interiéru. Veľa rozvodov sa môže 

viesť aj v podlahe a vyviesť na povrch cez predvŕtané diery v podlahách alebo 

v guľatine tak ako je to na obr. 51-1. [6] 

 

1      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 Vedenie elektroinštalácií 1 – Umiestnenie 
zásuvky v stene,  2 – Zásuvky v krycom priestore 
nad podlahou [6] 
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Obr. 52 Elektroinštalácia v zrubovom dome [vlastný archív] 

Elektroinštalácia v zrubovej stene v ktorej sa vytvorila rozsiahla a široká trhlina pri 

zásuvke, ktorá však neovplyvňuje funkčnosť ani bezpečnosť káblových rozvodov. 
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6  Konštrukčné riešenie priemyselne vyrábaných zrubov 
 

Základný princíp zrubových stavieb zostal až do dnešných dní nezmenil. Jednotlivé 

zrubové profily či výrezy sú ukladané na seba a spájané v rohoch pomocou rôznych 

tesárskych spojov. Výraznými zmenami však prešiel výrobný postup a opracovanie 

výrezov. V súčasnosti sa zrubové domy vyrábajú pomocou CNC strojov a dostali názov 

tzv. priemyselných zrubov. [5] 

Zrubová stena plní nielen nosnú ale aj tepelnoizolačnú funkciu a preto sa spojenie 

zrubov musí riešiť ako tesné spojenie – neprievzdušné.  Vyžadujú sa neprievzdušné 

rohové spoje a celkové ložné plochy jednotlivých výrezov. Ako aj pri zruboch 

z čerstvého dreva tak i v prípade priemyselných zrubov sa ložné plochy vytvárajú 

s perom a drážkou a dopĺňajú tesniacou pamäťovou páskou po celej dĺžke z oboch strán 

uloženia.  

Testami sa ukázalo,  že použitie penových tesniacich pások zabezpečuje 

vzduchotesnosť najúčinnejšie. [5] 

6.1 Konštrukcie stien 
 

Vzhľadom na zvyšovanie nárokov na tepelno-technické vlastnosti konštrukcie, ktoré sú 

zahrnuté v norme STN 73 0540-2:2012 je problematické navrhovať zrubovú stavbu, 

ktorá má izoláciu iba v ložnej ploche – žliabku. V norme sú zahrnuté požiadavky na 

minimálne vlastnosti obalových konštrukcií, ktoré sa od roku 1.1.2016 zvyšovali 

a momentálne každá postavená stavba musí mať energetický certifikát a spĺňať hodnoty 

na stavbu A1, čo znamená limit primárnej energie 55-108kWh/m2 za rok. Od 1.1.2020 

sa toto kritérium ešte sprísňuje a všetky na novo postavené stavby po tomto dátume 

budú v štandarde A0 čo je potreba primárnej energie menej ako 54kWh/m2 za rok. [20] 

V dôsledku zmeny noriem a snahy celosvetovo znižovať nároky na tepelné straty novo 

postavených alebo rekonštruovaných stavieb sa to začalo premietať aj do konštrukcii 

zrubových stavieb.  

Priemyselne vyrábané zruby sú konštruované predovšetkým so smrekového dreva ale 

používa sa i smrekovec a borovica. Smrekovec sa zvykne používať ako prvý základový 

prahový hranol vďaka jeho odolnosti a trvácnosti. Hrúbka zrubových profilov závisí od 
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typu stavby. Pre rodinné domy celoročne obývané sa volí hrúbka profilu od 92mm 

z masívneho dreva alebo lepené profily hrúbok 92, 134, 202 a 240mm.  

,,Profil zrubov závisí hlavne od zaťaženia konštrukcie a dĺžok stien, tak aby 

nedochádzalo k ich nadmernému deformovaniu – napr. vybúlenie, nadmerné stlačenie 

a pod.,,[5] 

Na dosiahnutie dostatočných tepelno-technických parametrov stien je potrebné pridať 

dodatočnú tepelnú izoláciu. Je niekoľko spôsobov ako a čím izolovať zrubový dom po 

celej výške steny. Jedným zo spôsobov je vytvorenie vnútornej sendvičovej skladby – 

rámovej konštrukcie steny  obr. 53 a vyplnenie rôznymi druhmi izolácie na báze 

minerálnych vlákien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou možnosťou dosiahnutia požadovaných vlastností tepelnej ochrany je vytvoriť 

konštrukciu dvojitého zrubu. Nosnú funkciu zabezpečujú dve zrubové steny navzájom 

spriahnuté hranolmi, ktoré do stien zapadajú pomocou rybinového spoja. Použitá 

izolácia záleží od požiadaviek a finančných možností investora. Materiály, ktorými je 

možné izolovať dvojitý zrub sú izolácie na báze ovčej vlny, dezintegrovaniej celulózy 

ale hlavne z korku. Drvivo z korku  je čisto prírodný materiál, ktorý ani časom nemení 

svoje technické vlastnosti, je nenasiakavý a antibakteriálny. [5] 

Obr. 53 Skladba zrubového domu s interiérovým zateplením s minerálnou izoláciou 
[vlastný archív] 
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Obr. 54 Dvojitý zrub s rôznou konštrukciou rohového spoja a s korkovou izoláciou [vlastný archív] 

 

6.2 Objemové zmeny 
 

Priemyselne vyrábané zruby sa vyrábajú z lepeného lamelového dreva BSH hranolov, 

ktoré je spájané ozubovým spojom a jeho vlhkosť je 12-15%. Hranoly sú na CNC stroji 

opracovávané na požadovaný tvar – krátenie, vypilovanie zárezov, drážok otvorov atď. 

Takto vyrábané zruby sú stavebnica, vyrobená s maximálnou presnosťou. Vďaka ich 

presnosti nie je potrebné ich skúšobne skladať vo výrobných priestoroch ale môžu byť 

balené a expedované priamo k zákazníkovi, kde ich podľa výkresovej dokumentácie 

montážna firma zloží. 

Keďže sa vyrábajú z materiálu, ktorý má vlhkosť cca 15% tak sa s veľkými 

objemovými zmenami pri tomto druhu stavieb ani nepočíta. Ale napriek tomu, že je 

materiál už vysušený tak sa musí dilatovať. Každá drevená zrubová stavba po postavení 

dosadne či už od tlaku, ktorý je na ňu vyvodený nie len vlastnou tiažou stien ale 

i strechou, krytinou či zariadeniami. 

Vo firme Drevodom Orava sa objemovými zmenami zaoberajú v takej miere, že všetky 

potrebné dilatácie nad oknami, dverami alebo pri komíne dilatujú o rovných 60mm. 



67 
 

Konštrukcie okien a dverí riešia systémom s vloženým hranolčekom. Takéto informácie 

mi poskytol ich vlastný projektant priamo v sídle firmy. V interiéri zvyčajne prevládajú 

drevené priečky so zrubových profilov, spojené s ostatnými stenami rohovými spojmi 

s presahmi alebo bez nich, takže ich nie je potrebné dodatočne dilatovať keďže sadajú 

spolu s celou konštrukciou naraz. Sadanie stavby neovplyvňujú ani výsušné trhliny, 

vzhľadom na už vysušené rezivo sa objavia iba malé trhliny, ktoré nemajú na sadanie 

žiadny vplyv. Nosné stĺpy majú aretačné skrutky na vrchnej alebo spodnej strane. 

Inštalácie musia byť taktiež dilatované aj keď takto vyrábané zrubové domy majú 

objemové zmeny malé. 

Výrobcovia priemyselne vyrábaných zrubov musia stále dbať na dilatácie aj keď 

používajú lepené vysušené materiály, čo ich vedie k výskumom a pokusom ako vytvoriť 

profil, ktorý by dodatočne nebolo nutné dilatovať a vyhli by sa tak komplikovaným 

riešeniam s dilatáciou všetkých prvkov, ktoré objemovým zmenám nepodliehajú. 

So zaujímavým riešením prišla firma FINDOM-SK, s.r.o viac známa pod obchodným 

názvom HONKA. Vytvorili nesadavý trám FXL 204, ide o patentovaný lepený trám zn. 

HONKA. ,,Je vyrobený zo sušenej polárnej borovice a je v reze zlepený zo šiestich 

kusov lamiel. Krajné lamely sú ukladané  pozdĺžne v smere vlákna a stredné lamely 

v zvislom smere vlákien. Lamely tvoria spolu jeden celok, a to lepený hranol 

s rozmerom 240x260mm. Trám 

spracovaným týmto spôsobom má 

maximálnu deformáciu 0,1% 

a preto sa právom považuje za 

nesadavý.  Pri výstavbe domu 

z tohto materiálu je firmou 

HONKA garantované minimálne 

sadanie samotnej drevenej 

konštrukcie. [5] 

 

 

Obr. 55Nesadavý profil drevodomuHonka[21] 
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7 Výpočet zoschnutí zrubových domov z čerstvého dreva 
s vlhkosťou od BNV 

 

Objemové zmeny v zrubových domoch ma zaujímajú už niekoľko rokov. Začalo to tým 

ako si moja rodina dala postaviť zrubový dom. Počas štúdia vo Zvolene som sa stále 

viac zbližovala s problematikou drevených stavieb a videla som i problémy, ktoré sa 

vyskytli priamo v našom dome. Drevo je materiálom, ktorý má variabilné vlastnosti nie 

len v jednom kmeni v rámci rôznych anatomických smerov a drevných elementov, ale 

i v rámci jedného druhu stromu. Každý strom je jedinečný a má o niečo odlišné 

vlastnosti ako ten ďalší. Rôzne zastúpenie letných a jarných tracheíd, šírka ročných 

kruhov s ktorými úzko súvisí hustota dreva. Kmeň s vyššou objemovou hmotnosťou 

bude zosychať viac priamo úmerne ako kmeň s nižšou hustotou. Skúmaním dreva sa 

zistili približné hodnoty, ktoré sa v praxi používajú. Zaujímalo ma, či sa v praxi 

zoschnutie počíta pre každú stavbu zvlášť alebo majú výrobcovia určité vlastné tabuľky, 

podľa ktorých pracujú a vedia určiť koľko zoschne zrubový dom z čerstvého dreva. 

Kontaktovala som štyri slovenské firmy zaoberajúce sa výstavbou zrubových domov. 

Pre anonymitu som ich pomenovala A, B, C a D a ich vyjadrenia boli nasledovné: 

Firma A 

,,Rokmi praxe vieme odhadnúť, koľko guľatina zoschne a tým, vieme akú veľkú 

dilatačnú špáru potrebujeme v dôsledku sadania stavby.,, 

Firma B 

,,Máme odsledované z našej dlhoročnej praxe. Tieto informácie sú však interné a preto 

Vám ich nemôžem poskytnúť.,, 

Firma C 

,,Z 15 ročnej praxe – kanadský zrub z guľatiny na výške 2,7m = 12-15cm zoschne. 

Slovenská drevenica z hranolov 250/250 na výške 2,7m = 8-10cm zoschne,,. 

Firma D 

,,Je stanovené, že drevo ako smrek, jedľa zoschnú 5-6% v priemere kmeňa. To znamená, 

že každý meter uloženej guľatiny na sebe zoschne 5-6cm. Stena vysoká 3m zoschne 15-

18cm. Pri podkreslení docielime to, že rohové spoje nesú 100% váhy a žliabok, kde 
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dosadá drevo na drevo je vo vzduchu. Keď začne drevo zosychať, začne sa zmenšovať 

medzera medzi žliabkami a nastane to, že rohový spoj nesie cca 60% váhy a žliabok 

40%. Všetko je v takomto v poriadku a sadanie stavby máme pod kontrolou. Pri 

nesprávnej výrobe a podkreslení nesie rohový spoj 80% a žliabok 20%. V takomto 

prípade príde ku nekontrolovateľnému zosychu – preborteniu žliabkov, žliabok sa viacej 

roztiahne nakoľko je na ňom väčšia váha a to pod tiažou celej konštrukcie spôsobí to, že 

každá guľatina môže klesnúť aj o 1 cm čo pri 3m vysokej stene to je cca 9radov = 9cm, 

môže spôsobiť zoschnutie steny o 24-27cm a to je veľký problém.,, 

Podľa vyjadrení firiem som dospela k záveru, že jednotlivé zoschnutia nepočítajú 

žiadnymi komplikovanými matematickými spôsobmi a vychádzajú z vlastných 

dlhoročných skúseností a berú do úvahy teoretické hodnoty, ktoré našli v dostupnej 

literatúre. Pre jednotlivé výplňové konštrukcie si jednoducho vypočítajú koľko 

percentuálne zoschne stena v potrebnej výške a podľa toho vynechajú dilatačný priestor 

nad výplňovými konštrukciami či priečkami. Dilatovať musia i rozvody vedené 

v zrubových stenách, či oplechovanie komína. Ak by sme uvažovali ako výrobcovia tak 

na okno výšky 1,2m by sme potrebovali dilatačnú medzeru 60-72mm. Dvere výšky 

2,1m by mali dilatačnú medzeru v rozmedzí od 105-126mm a priestor nad priečkou, 

ktorej konštrukčná výška by bola 2,7m by znamenala dilatáciu 135-162mm.  

Vyššie uvedené údaje sú síce dané praxou, ale i v mnou sledovanom dome sú nie vždy 

presné. Ideálne je ak sa vynechá dilatačná medzera so značnou rezervou, aby sa predišlo 

nepredpokladanej výške sadnutia guľatiny. V našom 

zrubovom dome som odpozorovala, že priestor, 

ktorý bol vynechaný pre sadnutie dverí, ktorých 

výška bola 2m a 12 cm dilatačná medzera bola po 8 

rokoch od postavenia zrubu takmer úplne dosadnutá 

na drevené dvere. Závada sa prejavila šúchaním lišty 

prekrývajúcej dilatačný priestor o krídlo dverí. 

Dilatačný priestor zostal už len niekoľko milimetrov, 

čo vedie k častej kontrole tohto priestoru aby sa 

dvere nepoškodili. Po 8 rokoch sa ale predpokladá, 

že zrubový dom je finálnedosadnutý a s dodatočným 

sadnutím konštrukcie sa už nepočíta. 
Obr. 56 Dilatácia drevených dverí po  

8 rokoch [vlastný archív] 



70 
 

Druhým problémom, ktorý vznikol v tomto dome bolo takmer dosadnutie  stropných 

guľatín na murované priečky. Závada bola spôsobená nedostatočným dilatačným 

priestorom medzi priečkami a stropom. Tento problém bol odpozorovaný ešte pred 

samotným poškodením priečok. Priečky boli prekryté krycími lištami iba z jednej strany 

a z druhej strany bolo krásne vidieť ako sa guľatiny približujú k priečkam. Odstránenie 

tohto problému bolo prevedené podrezaním všetkých priečok v dome o približne 5cm. 

Ďalším problémom, ktorý by mohol vzniknúť pri väčšom sadnutí stavby je v mieste 

oplechovania komína. Príliš veľké sadnutie stavby by spôsobilo to, že dvojité 

oplechovanie, ktoré je v okolí komína by sa nemuselo prekrývať. Ak stavba klesne 

neočakávane o viac ako 5-6cm tak sa plechy nebudú prekrývať, čo spôsobí zatekanie 

dažďovej vody do konštrukcie krovu. Zvýšenie vlhkosti v krovovej konštrukcii bude 

viesť k navĺhaniu dreva, jeho zmenšovaniu pevnostných vlastností a v neposlednom 

rade so zvýšenou vlhkosťou dreva je drevo prístupnejšie pre drevokazný hmyz a výskyt 

drevokazných húb a plesní. Závada s oplechovaním sa síce dá riešiť oplechovaním 

komína novým plechom, ale poškodenia vzniknuté zatečenou vodou sa už odstraňujú 

oveľa ťažšie. 

Objemové zmeny nastávajúce v jednotlivých guľatinách sa dajú spočítať celkom 

jednoducho. Ak ale postavíme guľatiny na seba, vytvoríme do nich žliabok, a necháme 

ich prenášať zaťaženie správajú sa inak. Napätia v guľatine pri zosychaní sú dané 

samotnou štruktúrou kmeňa. Rozdielne zosychanie v radiálnom a tangenciálnom smere 

spôsobuje výsušné trhliny. Pôsobenie tiaže na guľatinu sa tiež spolupodieľa na vzniku 

trhlín a ak sa k tomu uvažuje s nesprávnou výrobou zrubového domu, následky môžu 

byť devastačné pre celú stavbu a veľmi ťažko odstrániteľné. Ak zoberieme do úvahy 

všetky tieto faktory, ktoré vplývajú na zosychanie zrubového domu zistíme, že 

vypočítať presné zoschnutie zrubovej steny je takmer nemožné.  

Ak však počítame s určitými ideálnymi podmienkami a  s výrobou zrubu kolektívom 

profesionálov vieme určiť hodnoty dilatačných medzier s dostatočnou 

rezervou.V reálnych prípadoch nemajú guľatiny ideálny kruhový priemer. Sú oválne, 

kruhové s výstupkami do rôznej strany. Každá guľatina je iná, ak by mali symetrické 

stredy umiestnené ideálne nad sebou, kmeň by zosychal iba v radiálnom smere. V praxi 

sa však takéto guľatiny pri stavbe zrubových domov vyskytujú zriedkavo. Stredy majú 

rôzne vychýlené a tak zrubová stena zosychá čiastočne i v tangenciálnom smere. 
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Pre výpočet zoschnutia však budeme vychádzať z ideálnych podmienok a uvažovať, že 

zrubové guľatiny majú prierez kruhového tvaru a ich stredy sú v symetrickom strede 

a ideálne nad sebou. Pri zoschnutí zrubovej steny výpočtom tým pádom 

nezohľadňujeme zosychanie v tangenciálnom smere ale iba v radiálnom smere. 

Zoschnutie ideálnej guľatiny vypočítame takto: 

α = (αr/wBNV)*(wBNV-w∞) 

Vychádzala som z predpokladu, že BNW smrekového dreva je 35% a konečná 

rovnovážna vlhkosť je 14,5%. Rovnovážna vlhkosť sa overila výpočtom a pre 

zaujímavosť som ju zisťovala i meraniami v zrubovom dome po 8 rokoch od výstavby. 

Prevedených bolo 50 meraní dňa 5. Marca 2018 na rôznych miestach v dome – guľatiny 

Obr. 57 Rôznorodosť rozloženia stržňov v kmeni [vlastný archív] 
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v rôznych miestnostiach a výškach. Najsuchšie miesta boli v okolí výhrevných telies 

a najvlhšie miesta v malých miestnostiach, v okolí kuchynskej linky a vstupných dverí. 

V kúpeľni bol použitý náter proti vlhkosti a pravdepodobne preto guľatiny v kúpeľni 

nemali výrazne vyššiu vlhkosť ako v iných častiach domu. Ako merací prístroj bol 

použitý dotykový vlhkomer VOLCRAFT® MF-100 pri ktorom výrobca udáva, že je 

schopný merať až do hĺbky 40mm. 

 

Obr. 58 Meranie vlhkosti v interiéri 8-ročného domu v marci 2018 [vlastný archív] 

 

Hodnoty rozloženia vlhkostí v zrube po 8 rokoch 
tabuľkový rozsah 7,8-20,6% 

  1 2 3 4 5 
1 12,2 16,5 9,4 10,7 13,1 
2 22,2 11,9 15,6 17,3 17,1 
3 15,6 12,5 16,8 15,3 20,3 
4 16,5 15,3 10,4 16,8 19,1 
5 17,1 19,4 11,9 16,5 18,8 
6 15,9 7,8 20,3 14,8 20,6 
7 12,5 10,3 16,2 12,5 15,9 
8 16,2 11,8 16,8 13,5 20,3 
9 13,7 15,3 20,6 14,1 19,6 

10 14,4 19,7 14,1 15,6 17,1 
  Priemer 15,558 

 

Tab. 3 Hodnoty z 50-tich meraní vlhkosti v interiéri zrubového domu po 8 rokoch[vlastná tvorba] 

 

Objemové zmeny zrubových domov nastávajú približne vtedy, keď sa už v dreve 

nenachádza voda voľná ale iba voda viazaná. I keď sú informácie, že voda viazaná sa 

odparuje súčasne s vodou voľnou, pre môj výpočet sa ale počítalo s tým, že drevo 
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začína zosychať vtedy keď dosiahne bod nasýtenia vlákien - maximálny obsah vody 

viazanej, ktorý sa určil pre smrek na 35%.  

K tejto práci  sme chceli vytvoriť program, ktorý by pri zadaní okrajových podmienok 

vypočítal, ako sa mení vlhkosť guľatiny v čase a v ktorom roku od BNV dosiahne 

guľatina rovnovážnu vlhkosť. A uvažovalisme takto: 

Smreková guľatina je ideálne valcového tvaru a jej bod nasýtenia vlákien je 35%.  Pre 

počítanie zosychania guľatiny, je potrebné si uvedomiť akým spôsobom uniká voda 

z dreva. Voda z dreva uniká cez póry a jej pohyb je definovaný rovnicou difúzie 

a príslušným koeficientom difúzie DR, ktorý je pre smrekové drevo v radiálnom smere 

daný hodnotou 2,49 m2s-1.[2] 

!"
!# = %R(!2"!2) +

+
)
!"
!))[7] 

Rovnica hovorí o zmene koncentrácie vody v dreveválcového tvaruv čase a polomere. 

Záporná hodnota zmeny je rovná divergencii hustoty toku vody v dreve, ktorú definuje 

Fickov zákon. 

Hraničná podmienka bola zvolená tak, že ak sa guľatina premiestni do druhého 

prostredia, tak na jej povrchu je okamžite rovnovážna vlhkosť w∞vyplývajúca hlavne 

z teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu tohtoprostredia. Teda rovnovážna vlhkosť bola 

funkcia závislá od vlhkosti a teploty. Údaje o vlhkosti a teplote vo Zvolene za celý rok 

2017 v hodinových intervaloch mi poskytla spoločnosť meteoblue AG bezplatne na 

študentské účely.[22] 

w∞ = .(/, 1) 

Rovnovážnu vlhkosť dreva na povrchu valca sme modelovali Dentovou sorpčnou 

izotermou. Následne funkciu rovnovážnej vlhkosti v čase sme 

aproximovaliFourierovým radom. Riešenie rovnice difúzie sme získali pomocou 

Duhamelovej vety. Výstupom bol program v Exceli, ktorý simuluje zmenu vlhkosti 

alebo priemeru guľatiny v rámci jedného roka. Pri nastavení 10-tich opakujúcich sa 

cyklov – 10 rokov rovnakých podmienok ak by sme nepočítali so zmenou z hľadiska 

otepľovania a počítali s údajmi z roku 2017 pre 10 nasledujúcich rokov, zistili sme, že 

guľatina s polomerom r = 170mm resp. priemerom 340mm dosiahne rovnovážnu 

vlhkosť o 2-3 roky. Výpočet začínal 1.1.2017 a končil 31.12.2017. Najväčšie zoschnutie 
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sa zaznamenalo v prvom roku, za predpokladu, že rozloženie vlhkosti je v strede 

rovnaké ako na povrchu. V reálnom prípade je rozloženie vlhkosti po celom priereze 

kmeňa odlišné. Od januára do augusta guľatina preschla najviac potom sa krivka začala 

dvíhať s príchodom sychravého počasia jesene. V reálnom prípade by najviac preschli 

povrchové vrstvy a stred výrezu by potreboval dlhší čas čo preukázal aj graf 3 v ďalších 

rokoch. 

 

Graf. 2 Zmena vlhkosti v smrekovom dreve o priemere 340mm[vlastná tvorba] 
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Graf. 3 Zmena vlhkosti guľatiny o priemere 340mm pri meniacich sa podmienkach  podľa údajov 
z roku 2017[vlastná tvorba] 

 

Graf. 4 Rozloženie vlhkosti v guľatine o priemere 340mm po 10 rokoch[vlastná tvorba] 

 

Na grafe 2 môžete vidieť červenú čiaru-rovnováha, ktorá reprezentuje vlhkosť dreva 

podľa výpočtu pri konštantných priemerných podmienkach priestoru z poskytnutých 

údajov od meteoblue AG. Zanedbané sú teplotné výkyvy počas roka. Zmena vlhkosti 
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prebieha najvýraznejšie počas prvého roka a potom klesá pomalšie. Rovnovážnu 

vlhkosť dosiahne po 3-4 rokoch pri vlhkosti 14,5%. 

Modrá čiara označuje kolísanie vlhkosti dreva podľa údajov teploty a vlhkosti za rok 

2017. Podobne ako krivka rovnováhy, najväčšie zmeny vo vlhkosti boli zaznamenané 

v prvej polovici roka. Keďže sa brali do úvahy i horúce letné dni kde teplota 

prevyšovala niekedy aj 36° tak i pokles vlhkosti v tomto období bol výraznejší. 

Predpokladá sa však, že takto výrazne mohli preschnúť iba povrchové vrstvy výrezu. 

Podľa výpočtu je preukázané, že ak má na začiatku sledovaného obdobia guľatina 35% 

vlhkosť tak dosiahne rovnovážnu vlhkosť približne na konci 3. roku.  

Graf v sínusoidách ukazuje, že guľatina nedosiahne iba jednu rovnovážnu vlhkosť ale 

určité rovnovážne rozmedzie vlhkosti v ktorom rozsahu bude od 3-4 roku kolísať. Toto 

rozmedzie však nie je vôbec zanedbateľné. Výpočty dokazujú, že výrez bude meniť 

svoju vlhkosť od 7-8% v letných mesiacoch až po 17-18% na jeseň a v zime. Môžeme 

teda povedať, že zrubová stavby síce za 3-4 roky zoschne na konečnú úroveň ale 

povrchové vrstvy, budú meniť svoju vlhkosť v rozmedzí 10% počas každého ďalšieho 

roka. 
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Zmena vlhkosti v guľatine závisí od jej priemeru. Guľatina menšieho rozmeru sa vysuší 

výrazne rýchlejšie na rovnovážnu vlhkosť, zatiaľ čo guľatine s väčším priemerom to 

trvá dlhšie. Zaoberala som sa zmenou guľatiny v priemeroch 300,320,340,360,380 a 

400mm. Ich zmeny v polomeroch sú znázornené na grafoch 5-10. 

 

 

Graf. 5 Zmena polomeru v guľatine Ø300mm[vlastnátvorba] 

 

 

 

Graf. 6 Zmena polomeru v guľatine Ø320mm[vlastná tvorba] 
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Graf. 7 Zmena polomeru guľatiny Ø340mm[vlastná tvorba] 

 

 

 

Graf. 8 Zmena polomeru guľatiny Ø360mm[vlastná tvorba] 
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Graf. 9 Zmena polomeru v guľatine Ø380mm[vlastná tvorba] 

 

 

 

Graf. 10 Zmena polomeru guľatiny Ø 400mm[vlastná tvorba] 

 

Firmy realizujúce zrubové stavby z čerstvého dreva pracujú s priemermi od 300 až do 

500mm. Pol metrové kmene sú však prevažne z cédrového dreva. Najdlhšie zosychajú 
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veľké priemery čo ukazuje i porovnanie grafov 11. a 12. kde graf 11. ukazuje 

zosychanie v percentách pre priemer 300mm a graf 12. zoschnutie guľatiny pre priemer 

400mm. Zakiaľ čo 300mm guľatina zoschne na rovnovážnu vlhkosť za 2-3 roky, pri 

priemere 400 je to 3-4roky. Aj keď grafy ukazujú iba odparovanie vody viazanej, 

môžeme predpokladať, že i voda voľná sa bude z väčšieho prierezu odparovať dlhšie. 

 

Graf. 11 Zmena vlhkosti v guľatine Ø 300mm[vlastná tvorba] 

 

Graf. 12 Zmena vlhkosti v guľatine Ø400mm[vlastná tvorba] 
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8 Výpočty potreby dilatácií 
 

Celkové zoschnutie smrekového dreva v radiálnom smere je  αr=4,3%, celkové 

zoschnutie znamená z vlhkosti pri BNV po úplne suché drevo vysušené na 0%.   

V mojom výpočte uvažujem o zosychaní z wBNW=35% na rovnovážnu vlhkosť 

w∞=14,5%  tak pre výpočet zoschnutia použijeme vzorec:  

 

α = (αr/wBNV)*(wBNV-w∞) 

 

α = (4,3/35)*(35-14,5) 

 

α= 2,519% 

 

Podľa zosychania dreva v radiálnom smere sa vypočítalo zosychanie okenných otvorov, 

dverových otvorov a potrebné dilatácie pre okná, dvere, priečky a komín. V tab. 4 sú 

uvedené potrebné dilatácie pre bezpečné umiestnenie okien. Vychádzalo sa z ich 

konštrukčnej výšky teda výrobného otvoru okien. Výška okna sa vynásobila zoschnutím 

a pripočítala sa 50% rezerva na zoschnutie z dôvodu, že každý strom je iný má iný tvar, 

hustotu, rozloženia stržňa atď. Druhou rezervou bola bezpečnostná prirážka 40mm, 

ktorú by stavba pri zoschnutí a sadnutí nemala dosiahnuť. Výsledkom bola odporúčaná 

dilatácia, ktorú som si zvolila tak, aby bola  rovná alebo väčšia ako dilatácia, ktorú 

používajú výrobcovia v praxi a teda podmienkou bola výška okna krát 0,06 čo 

zodpovedá 6%, ktoré sú odporúčané a odskúšané praxou. Rovnako som postupovala 

i pri dverách, priečkach a komíne. Jediným rozdielom bolo, že pri priečkach a komíne 

som dodatočne pridávala bezpečnostná prirážka 10,20,30 a 40mm k zoschnutiu podľa 
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výšky steny aby sa splnila podmienka 6% pre bezpečné sadnutie zrubovej steny. Treba 

si však dať pozor na to, že dilatácie sú udávané v čistej potrebnej výške. Ak sa na 

nadpražie okna a dverí použije doska na uchytenie krycích dosiek treba hrúbku dosky 

k dilatácii pripočítať. Teda ak je dilatácia okna alebo dverí 100mm a hr. dosky 20mm 

dilatačný otvor musí mať min. 120mm. Na túto podmienku sa nesmie zabúdať ani pri 

priečkach. 

 

OKNÁ Rezerva na 
zoschnutie 50%  

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 
40mm ako 
rezerva na 

dilatáciu [mm] 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška okna 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500 

 
40   

600 15,111 7,556 22,667 62,667 60,000 
650 16,371 8,185 24,556 64,556 65,000 
700 17,630 8,815 26,445 66,445 70,000 
750 18,889 9,445 28,334 68,334 70,000 
800 20,149 10,074 30,223 70,223 70,000 
850 21,408 10,704 32,112 72,112 70,000 

900 22,667 11,334 34,001 74,001 70,000 
950 23,926 11,963 35,890 75,890 75,000 

1000 25,186 12,593 37,779 77,779 80,000 
1050 26,445 13,223 39,668 79,668 80,000 
1100 27,704 13,852 41,556 81,556 80,000 
1150 28,964 14,482 43,445 83,445 80,000 
1200 30,223 15,111 45,334 85,334 85,000 
1250 31,482 15,741 47,223 87,223 90,000 
1300 32,741 16,371 49,112 89,112 90,000 
1350 34,001 17,000 51,001 91,001 90,000 
1400 35,260 17,630 52,890 92,890 90,000 
1450 36,519 18,260 54,779 94,779 90,000 
1500 37,779 18,889 56,668 96,668 100,000 
1550 39,038 19,519 58,557 98,557 100,000 
1600 40,297 20,149 60,446 100,446 100,000 

 

Tab. 4Odporúčané dilatácie okien [vlastná tvorba] 
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DVERE Rezerva na 
zoschnutie 50% 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška dilatácie 
+ 50mm ako rezerva 

na dilatáciu 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška dverí 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   50   

2020 50,875 25,438 76,313 126,313 130 
2040 51,379 25,689 77,068 127,068 130 
2060 51,883 25,941 77,824 127,824 130 
2080 52,386 26,193 78,579 128,579 130 
2100 52,890 26,445 79,335 129,335 130 
2120 53,394 26,697 80,091 130,091 130 
2140 53,897 26,949 80,846 130,846 130 
2160 54,401 27,201 81,602 131,602 130 
2180 54,905 27,452 82,357 132,357 130 
2200 55,409 27,704 83,113 133,113 130 
2220 55,912 27,956 83,868 133,868 130 
2240 56,416 28,208 84,624 134,624 130 
2260 56,920 28,460 85,380 135,380 135 

2280 57,423 28,712 86,135 136,135 140 

2300 57,927 28,964 86,891 136,891 140 

2320 58,431 29,215 87,646 137,646 140 

2340 58,935 29,467 88,402 138,402 140 
2360 59,438 29,719 89,157 139,157 140 
2380 59,942 29,971 89,913 139,913 140 
2400 60,446 30,223 90,669 140,669 140 
2420 60,949 30,475 91,424 141,424 140 
2440 61,453 30,727 92,180 142,180 140 

 

Tab. 5 Odporúčané dilatácie dverí [vlastná tvorba] 
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PRIEČKY 
Rezerva na 

zoschnutie 50% + 
bezpečnostná 
prirážka od 

3000mm + 10mm, 
od 3500+20mm 

Spolu 
[mm] 

Rezerva na 
Dilatačnú 
medzeru  

60mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška priečky 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   60   

2500 62,964 31,482 94,446 154,446 150 
2550 64,224 32,112 96,335 156,335 160 
2600 65,483 32,741 98,224 158,224 160 
2650 66,742 33,371 100,113 160,113 160 
2700 68,001 34,001 102,002 162,002 160 
2750 69,261 34,630 103,891 163,891 160 
2800 70,520 35,260 105,780 165,780 165 
2850 71,779 35,890 107,669 167,669 170 
2900 73,039 36,519 109,558 169,558 170 
2950 74,298 37,149 111,447 171,447 170 
3000 75,557 37,779 10 123,336 183,336 180 
3050 76,816 38,408 10 125,225 185,225 185 
3100 78,076 39,038 10 127,114 187,114 190 
3150 79,335 39,668 10 129,003 189,003 190 
3200 80,594 40,297 10 130,891 190,891 190 
3250 81,854 40,927 10 132,780 192,780 190 
3300 83,113 41,556 10 134,669 194,669 190 
3350 84,372 42,186 10 136,558 196,558 195 
3400 85,631 42,816 10 138,447 198,447 200 
3450 86,891 43,445 10 140,336 200,336 200 
3500 88,150 44,075 20 152,225 212,225 210 
3550 89,409 44,705 20 154,114 214,114 210 

 

Tab. 6 Odporúčané dilatácie nad priečkami [vlastná tvorba] 
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Dilatácia komína závisí od výšky obvodovej steny teda jej celkovej výšky, ktorá bude 

zosychať. Pri zrubovej štítovej stene je to komplikovanejšie, keďže bočné steny zoschnú 

menej ako stredná stena vytiahnutá až do štítu. V tomto prípade hrá úlohu aj kĺzanie 

krokiev, zmena uhlu strechy a posunutie strechy pri odkvape. Z dôvodu aj ostatných 

komplikácií štítových zrubových stien je najlepšie sa im vyhnúť a ak sa predsa len majú 

použiť, treba zvážiť všetky faktory na zoschnutie, a spočítať deformácie z  ktorých je 

potom možné odborníkom na zrubové stavby určiť potrebnú dilatáciu pri komíne. 

 

Tab. 7 Odporúčané dilatácie pri komínoch[vlastná tvorba] 

 

 

 

 

 

Komín 
Rezerva na 
zoschnutie 

50% 

Spolu 
[mm] 

Bezpečnostná 
prirážka [mm] 

Spolu s 
rezervou 

[mm] 

Rezerva 
na 

dilatačnú 
medzeru 

70mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška 
steny 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500 

   
70 

 

3500 88,150 44,075 132 10,000 142 212,225 210 
3600 90,669 45,334 136 10,000 146 216,003 220 
3700 93,187 46,594 140 10,000 150 219,781 220 
3800 95,706 47,853 144 10,000 154 223,559 220 
3900 98,224 49,112 147 20,000 167 237,336 240 
4000 100,743 50,371 151 20,000 171 241,114 240 
4100 103,261 51,631 155 20,000 175 244,892 240 
4200 105,780 52,890 159 20,000 179 248,670 250 
4300 108,299 54,149 162 30,000 192 262,448 260 
4400 110,817 55,409 166 30,000 196 266,226 270 
4500 113,336 56,668 170 30,000 200 270,004 270 
4600 115,854 57,927 174 30,000 204 273,781 270 
4700 118,373 59,186 178 30,000 208 277,559 280 
4800 120,891 60,446 181 40,000 221 291,337 290 
4900 123,410 61,705 185 40,000 225 295,115 300 
5000 125,929 62,964 189 40,000 229 298,893 300 
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Diskusia 
 

Výsledkom práce bolo dopracovanie sa k potrebným dilatáciám v rizikových detailoch 

okien, dverí, priečok a komínov hlavne v najpoužívanejšom druhu dreviny pre stavbu 

zrubových domov a to pre smrek. Podľa výpočtu zosychania smrekovej guľatiny v čase 

som zistila, že zrubová stena zoschne najviac v prvé dva roky odkedy dosiahne vlhkosť 

BNV. Čas, ktorý potrebuje na odparenie vody voľnej je veľmi ťažké zistiť 

a momentálne ani nie sú dostupnú údaje, z ktorých by sa dalo vychádzať. Keďže by do 

výpočtu vstupovalo veľa premenných , ktoré sa líšia od výskytu dreviny, od jej hustoty 

i obdobia v ktorom by sa uskutočnila ťažba, nevieme aká je počiatočná vlhkosť a ani jej 

rozloženie v objeme dreva. Preto som pracovala iba so samotným zosychaním od BNV, 

kedy sa začínajú prejavovať objemové zmeny dreva.  

Dilatácie ku ktorým som dospela záviseli hlavne od zosychania dreva v radiálnom 

smere. Veľkosť zoschnutia bola vypočítaná od BNV  pre smrek určený na 35% na 

rovnovážnu vlhkosť dreva zistenú výpočtom na 14,5%. 

Pre porovnanie s praxou a s firmami, kde mi dve poskytli údaje ako počítajú 

s dilatáciami môžem povedať, že ak firma C počíta so stenou výšky 2,7m so zoschnutím 

12-15cm tak môj výpočet hovorí, že pri stene výšky 2,7m je zoschnutie smreku 

v radiálnom smere minimálne 68mm  s mnou určenou bezpečnostnou prirážkou na 

zoschnutie je to minimálne 102mm viď. tab. 6. Ak predpokladám, že stena zoschne 

v priemere 100mm, potrebujem dilatáciu zväčšiť aspoň o 50-60mm. Konečná dilatácia 

je 160mm. Dobre zhotovený zrub túto hranicu nikdy nedosiahne a i počas celej 

životnosti stavby zostane dilatačná medzera 30-40mm. Ak to porovnám s tvrdením 

firmy C tak som sa dopracovala k približne podobnému výsledku. Firma D udáva 

zoschnutie 5-6% pre stenu vysokú 2,7m teda dilatácia 135-162mm čo tiež korešponduje 

s mojim zistením potreby dilatácie pre stenu vysokú 2700mm. 

V knihe Srubové domy z kulatinsa hovorí o zosychaní guľatiny najviac v prvých 4-5 

rokoch a preto sa i neodporúča prvú zimu v dome kúriť, pretože by mohlo dôjsť 

z zväčšenému zosychaniu interiérovej časti, čo by spôsobilo deformácie a rozsiahle 
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výsušné trhliny a poškodenie stavby. Aretácia skrutiek sa taktiež odporúča sledovať 

v najmenších intervaloch v prvých 4-5 rokoch. Ak sa pozrieme na graf. 2, tiež nám 

hovorí o tom, že zrubová stena zoschne najviac v prvých 2 rokoch od dosiahnutia BNV. 

Ak by sme uvažovali nad tým, že za prvé2 roky od výstavby dosiahne guľatina BNV 

a najväčšie zoschnutie príde v rámci druhého až piateho roku od výstavby tak moje 

zistenie o zosychaní sa blíži k poznatkom z praxe. 

Konštrukčné detaily, ktoré sú súčasťou mojej práce majú podľa môjho názoru prínos do 

stavebnej praxe ale aj pre laikov a ľudí, ktorý snívajú o zrubovom dome a poskytujú im 

rôzne možnosti a alternatívy ako ich riešiť. Detaily poskytujú i popis k danému spôsobu 

riešenia a prečo a v akých prípadoch je ho možné a vhodné použiť. Ale i dôvody, prečo 

nie je vhodné a odporúčané použiť daný konštrukčný detail. Jedná sa o osadenie okien 

s uholníkom alebo hranolčekom, riešenie priečky zapustenej alebo jednoduchej či 

oplechovanie komína v troch rôznych alternatívach. 

Zaujímavé by bolo zistenie, že ak by sme počítali s tým, že za prvý rok od dosiahnutia 

BNV zoschne guľatina na 20-18% tak či je možné následne prispôsobiť i výšku 

dilatácií, ktorá by počítala s následným zoschnutím dreva len z 20% na rovnovážnu 

vlhkosť 14,5%. Alebo je vhodnejšie hneď po postavení na mieste, keď má drevo 

vlhkosť nad BNV, počítať s maximálnym zosychaním z BNV na 14,5% a počítať tak 

s väčšími dilatáciami. 
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Záver 
 

Práca poskytuje najdôležitejšie poznatky ohľadom objemových zmien, ktoré sú 

neodlúčiteľnou súčasťou zrubových stavieb a je potrebné vedieť prečo k nim dochádza, 

v akom rozsahu sa prejavia v konštrukcii, ako vhodne dilatovať všetky konštrukcie 

v stavbe, ktoré nepodliehajú objemovým zmenám a aké môžu byť následky 

neprofesionálnej výstavby, nedostatočných dilatácií či nevhodných konštrukčných 

riešení. 

Výsledkami práce bolo zistenie ako sa s objemovými zmenami zaoberajú výrobcovia 

a následné porovnanie mojich výsledkov s doteraz zistenými poznatkami od výrobcov  

stavieb na slovenskom trhu a s informáciami v mnou preštudovanej literatúre. 

Podľa dát teploty a vlhkosti za jeden celý rok 2017 bolo spočítané ako sa mení vlhkosť 

a priemer smrekovej guľatiny v čase a akú dosiahne drevo rovnovážnu vlhkosť pri 

meniacich sa podmienkach. Tento poznatok vieme v praxi využiť. Či už na výpočet 

potrebných dilatácií alebo frekvenciu kontrolovania a povoľovania aretačných skrutiek, 

ktorú treba najčastejšie kontrolovať práve v prvých 4-5 rokoch života stavby. 

Poslednou časťou práce je podľa všetkých zistených údajov stanovenie dilatácií pre 

okná, dvere, priečky a komín. Zistené dilatácie aj s bezpečnostnou prirážkou pre 

smrekové drevo sa pohybovali v rozsahu 5-6%, pričom samotné zoschnutie dreva 

predstavovalo len  2,5 %. S prihliadnutím na to, že drevo je materiálom, ktoré sa líši 

svojou stavbou nielen od druhu dreviny ale i v rámci dreviny, bola pridávaná 

bezpečnostná prirážka resp. rezerva na zoschnutie, ktorá tvorila viac ako 2-násobok 

z minimálneho zoschnutia teda 5-6%. Túto hodnotu však drevo nikdy nedosiahne, čo 

spôsobí, že pri konečnom zoschnutí dreva zostane ešte niekoľko centimetrová dilatačná 

medzera či už nad oknami, dverami alebo priečkami. Rovnako ako pri komínoch, kde sa 

musí počítať s minimálnych presahom a rezervou 50mm po zoschnutí. 
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Príloha 2  Navrhované dilatácie pre stavby z borovice– Pinus sylvestris 

 

Objemové zoschnutie – 12,1%   wBNV =30%  w∞ = 16% 

Radiálne zoschnutie – 4,0% 

Tangenciálne zoschnutie – 7,7% 

α = (αr/wBNV)*(wBNV-w∞) 

α = (4,0/30)*(30-16) 

α= 1,867% 

Tab. 1 Navrhované dilatácie pre okná [vlastná tvorba] 

OKNÁ 

Rezerva na 
zoschnutie 50% 
(vplyvom trhlín, 

nesúmernosti 
stržňa a ostatných 

vplyvov...) 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 40mm 

ako rezerva na 
dilatáciu [mm] 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška okna 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500  40  

600 11,200 5,600 16,800 56,800 60 

650 12,133 6,067 18,200 58,200 60 

700 13,067 6,533 19,600 59,600 60 

750 14,000 7,000 21,000 61,000 60 

800 14,933 7,467 22,400 62,400 60 

850 15,867 7,933 23,800 63,800 60 

900 16,800 8,400 25,200 65,200 60 

950 17,733 8,867 26,600 66,600 70 

1000 18,667 9,333 28,000 68,000 70 

1050 19,600 9,800 29,400 69,400 70 

1100 20,533 10,267 30,800 70,800 70 

1150 21,467 10,733 32,200 72,200 70 

1200 22,400 11,200 33,600 73,600 70 

1250 23,333 11,667 35,000 75,000 75 

1300 24,267 12,133 36,400 76,400 80 

1350 25,200 12,600 37,800 77,800 80 

1400 26,133 13,067 39,200 79,200 80 

1450 27,067 13,533 40,600 80,600 80 

1500 28,000 14,000 42,000 82,000 80 

1550 28,933 14,467 43,400 83,400 80 

1600 29,867 14,933 44,800 84,800 80 



 

 

  

Tab. 2 Navrhované dilatácie pre dvere [vlastná tvorba] 

 

 

 

 

 

 

 

DVERE Rezerva na 
zoschnutie 50% 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 50mm 

ako rezerva na 
dilatáciu 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška dverí 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500  50 

 
2020 37,707 18,853 56,560 106,560 100 

2040 38,080 19,040 57,120 107,120 100 

2060 38,453 19,227 57,680 107,680 100 

2080 38,827 19,413 58,240 108,240 110 

2100 39,200 19,600 58,800 108,800 110 

2120 39,573 19,787 59,360 109,360 110 

2140 39,947 19,973 59,920 109,920 110 

2160 40,320 20,160 60,480 110,480 110 

2180 40,693 20,347 61,040 111,040 110 

2200 41,067 20,533 61,600 111,600 110 

2220 41,440 20,720 62,160 112,160 110 

2240 41,813 20,907 62,720 112,720 110 

2260 42,187 21,093 63,280 113,280 110 

2280 42,560 21,280 63,840 113,840 110 

2300 42,933 21,467 64,400 114,400 110 

2320 43,307 21,653 64,960 114,960 110 

2340 43,680 21,840 65,520 115,520 115 

2360 44,053 22,027 66,080 116,080 120 

2380 44,427 22,213 66,640 116,640 120 

2400 44,800 22,400 67,200 117,200 120 

2420 45,173 22,587 67,760 117,760 120 

2440 45,547 22,773 68,320 118,320 120 



 

 

 

PREČKY 
Rezerva na 

zoschnutie 50% + 
bezpečnostná 
prirážka od 

3000mm + 10mm, 
od 3500+20mm 

Spolu 
[mm] 

Rezerva na 
Dilatačnú medzeru  

60mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška priečky 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   60   

2500 46,667 23,333 70,000 130,000 130 

2550 47,600 23,800 71,400 131,400 130 

2600 48,533 24,267 72,800 132,800 130 

2650 49,467 24,733 74,200 134,200 130 

2700 50,400 25,200 75,600 135,600 135 

2750 51,333 25,667 77,000 137,000 140 

2800 52,267 26,133 78,400 138,400 140 

2850 53,200 26,600 79,800 139,800 140 

2900 54,133 27,067 81,200 141,200 140 

2950 55,067 27,533 82,600 142,600 140 

3000 56,000 28,000 10 94,000 154,000 150 

3050 56,933 28,467 10 95,400 155,400 155 

3100 57,867 28,933 10 96,800 156,800 160 

3150 58,800 29,400 10 98,200 158,200 160 

3200 59,733 29,867 10 99,600 159,600 160 

3250 60,667 30,333 10 101,000 161,000 160 

3300 61,600 30,800 10 102,400 162,400 160 

3350 62,533 31,267 10 103,800 163,800 160 

3400 63,467 31,733 10 105,200 165,200 165 

3450 64,400 32,200 10 106,600 166,600 170 

3500 65,333 32,667 20 118,000 178,000 180 

3550 66,267 33,133 20 119,400 179,400 180 
 

Tab. 3 Navrhované dilatácie pre priečky [vlastná tvorba] 

(prípadne pre komíny domov, ktorých obvodová stena je 2700-3550mm) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KOMÍN 
Rezerva na 
zoschnutie 

50% 

Spolu 
[mm] 

Bezpečnostná 
prirážka 

[mm] 

Spolu s 
rezervou 

[mm] 

Rezerva na 
dilatačnú 
medzeru 

70mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška steny 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500    70  

3500 65,333 32,667 98 10,000 108 178,000 180 

3600 67,200 33,600 101 10,000 111 180,800 180 

3700 69,067 34,533 104 10,000 114 183,600 180 

3800 70,933 35,467 106 10,000 116 186,400 190 

3900 72,800 36,400 109 20,000 129 199,200 200 

4000 74,667 37,333 112 20,000 132 202,000 200 

4100 76,533 38,267 115 20,000 135 204,800 200 

4200 78,400 39,200 118 20,000 138 207,600 200 

4300 80,267 40,133 120 30,000 150 220,400 220 

4400 82,133 41,067 123 30,000 153 223,200 220 

4500 84,000 42,000 126 30,000 156 226,000 230 

4600 85,867 42,933 129 30,000 159 228,800 230 

4700 87,733 43,867 132 30,000 162 231,600 230 

4800 89,600 44,800 134 40,000 174 244,400 240 

4900 91,467 45,733 137 40,000 177 247,200 250 

5000 93,333 46,667 140 40,000 180 250,000 250 
 

Tab. 4 Navrhované dilatácie pre komíny [vlastná tvorba] 

(pre komíny domov, ktorých obvodová stena je viac ako 3500mm) 

 

 

 

Dilatácie pri komíny, ak je stena menšej výšky ako 3550mm, je možné použiť údaje z tab.3. 

 

 

 

 

Zdroj vstupných údajov:  

TOMA, P.- SUCHOMEL, J.: Základné charakteristiky lesných drevín. [online]  82s. ISBN: 

978-80-8093-112-4, dostupné na: http://www.nlcsk.sk/files/1708.pdf 



Príloha 3  Navrhované dilatácie pre stavby z cédra – Thuja plicata 

 

Objemové zoschnutie – 7,4%   wBNV =28%  w∞ = 16% 

Radiálne zoschnutie – 2,4% 

Tangenciálne zoschnutie – 5% 

α = (αr/wBNV)*(wBNV-w∞) 

α = (2,4/28)*(28-16) 

α= 1,029% 

OKNÁ 

Rezerva na 
zoschnutie 50% 
(vplyvom trhlín, 

nesúmernosti 
stržňa a 

ostatných 
vplyvov...) 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 40mm 

ako rezerva na 
dilatáciu [mm] 

Odporúčaná 
dilatácia [mm] 

Výška okna 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500  40   

600 6,171 3,086 9,257 49,257 50 

650 6,686 3,343 10,029 50,029 50 

700 7,200 3,600 10,800 50,800 50 

750 7,714 3,857 11,571 51,571 50 

800 8,229 4,114 12,343 52,343 50 

850 8,743 4,371 13,114 53,114 50 

900 9,257 4,629 13,886 53,886 50 

950 9,771 4,886 14,657 54,657 50 

1000 10,286 5,143 15,429 55,429 55 

1050 10,800 5,400 16,200 56,200 60 

1100 11,314 5,657 16,971 56,971 60 

1150 11,829 5,914 17,743 57,743 60 

1200 12,343 6,171 18,514 58,514 60 

1250 12,857 6,429 19,286 59,286 60 

1300 13,371 6,686 20,057 60,057 60 

1350 13,886 6,943 20,829 60,829 60 

1400 14,400 7,200 21,600 61,600 60 

1450 14,914 7,457 22,371 62,371 60 

1500 15,429 7,714 23,143 63,143 60 

1550 15,943 7,971 23,914 63,914 60 

1600 16,457 8,229 24,686 64,686 60 

Tab. 1 Navrhované dilatácie pre okná [vlastná tvorba] 



DVERE 
Rezerva na 
zoschnutie 

50% 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 50mm 

ako rezerva na 
dilatáciu 

Odporúčaná 
dilatácia [mm] 

Výška dverí 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500  50 

 
2020 20,777 10,389 31,166 81,166 80 

2040 20,983 10,491 31,474 81,474 80 

2060 21,189 10,594 31,783 81,783 80 

2080 21,394 10,697 32,091 82,091 80 

2100 21,600 10,800 32,400 82,400 80 

2120 21,806 10,903 32,709 82,709 80 

2140 22,011 11,006 33,017 83,017 80 

2160 22,217 11,109 33,326 83,326 80 

2180 22,423 11,211 33,634 83,634 80 

2200 22,629 11,314 33,943 83,943 80 

2220 22,834 11,417 34,251 84,251 80 

2240 23,040 11,520 34,560 84,560 80 

2260 23,246 11,623 34,869 84,869 80 

2280 23,451 11,726 35,177 85,177 85 

2300 23,657 11,829 35,486 85,486 85 

2320 23,863 11,931 35,794 85,794 85 

2340 24,069 12,034 36,103 86,103 90 

2360 24,274 12,137 36,411 86,411 90 

2380 24,480 12,240 36,720 86,720 90 

2400 24,686 12,343 37,029 87,029 90 

2420 24,891 12,446 37,337 87,337 90 

2440 25,097 12,549 37,646 87,646 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Navrhované dilatácie pre dvere [vlastná tvorba] 



PRIEČKY 
Rezerva na zoschnutie 
50% + bezpečnostná 

prirážka od 3000mm + 
10mm, od 3500+20mm 

Spolu 
[mm] 

Rezerva na 
Dilatačnú medzeru  

60mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška 
priečky [mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   60   

2500 25,714 12,857 38,571 98,571 100 

2550 26,229 13,114 39,343 99,343 100 

2600 26,743 13,371 40,114 100,114 100 

2650 27,257 13,629 40,886 100,886 100 

2700 27,771 13,886 41,657 101,657 100 

2750 28,286 14,143 42,429 102,429 100 

2800 28,800 14,400 43,200 103,200 100 

2850 29,314 14,657 43,971 103,971 100 

2900 29,829 14,914 44,743 104,743 100 

2950 30,343 15,171 45,514 105,514 100 

3000 30,857 15,429 10 56,286 116,286 120 

3050 31,371 15,686 10 57,057 117,057 120 

3100 31,886 15,943 10 57,829 117,829 120 

3150 32,400 16,200 10 58,600 118,600 120 

3200 32,914 16,457 10 59,371 119,371 120 

3250 33,429 16,714 10 60,143 120,143 120 

3300 33,943 16,971 10 60,914 120,914 120 

3350 34,457 17,229 10 61,686 121,686 120 

3400 34,971 17,486 10 62,457 122,457 120 

3450 35,486 17,743 10 63,229 123,229 120 

3500 36,000 18,000 20 74,000 134,000 130 

3550 36,514 18,257 20 74,771 134,771 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Navrhované dilatácie pre priečky [vlastná tvorba] 

(prípadne pre komíny domov, ktorých obvodová stena je 2700-3550mm) 



KOMÍN 
Rezerva na 
zoschnutie 

50% 

Spolu 
[mm] 

Bezpečnostn
á prirážka 

[mm] 

Spolu s 
rezervo
u [mm] 

Rezerva na 
dilatačnú 
medzeru 

70mm 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška steny 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500       70   

3500 36,000 18,000 54 10,000 64 134,000 130 

3600 37,029 18,514 56 10,000 66 135,543 135 

3700 38,057 19,029 57 10,000 67 137,086 140 

3800 39,086 19,543 59 10,000 69 138,629 140 

3900 40,114 20,057 60 20,000 80 150,171 150 

4000 41,143 20,571 62 20,000 82 151,714 150 

4100 42,171 21,086 63 20,000 83 153,257 150 

4200 43,200 21,600 65 20,000 85 154,800 150 

4300 44,229 22,114 66 30,000 96 166,343 170 

4400 45,257 22,629 68 30,000 98 167,886 170 

4500 46,286 23,143 69 30,000 99 169,429 170 

4600 47,314 23,657 71 30,000 101 170,971 170 

4700 48,343 24,171 73 30,000 103 172,514 170 

4800 49,371 24,686 74 40,000 114 184,057 180 

4900 50,400 25,200 76 40,000 116 185,600 185 

5000 51,429 25,714 77 40,000 117 187,143 190 

 

 

 

 

 

Dilatácie pri komíny, ak je stena menšej výšky ako 3550mm, je možné použiť údaje z tab.3. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj vstupných údajov:  

CENTER FOR WOOD ANATOMY RESEARCH: Thuja plicata. [online] dostupné na: 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/TechSheets/SoftwoodNA/htmlDocs/thujaplicata.html 

Tab. 4 Navrhované dilatácie pre komíny [vlastná tvorba] 

(prípadne pre komíny domov, ktorých obvodová stena je viac ako 3500mm) 



 

 

Príloha 1  Navrhované dilatácie pre stavby zo smrekovca – Larix decidua 

 

Objemové zoschnutie – 15,1%   wBNV =28%  w∞ = 16% 

Radiálne zoschnutie – 4,3% 

Tangenciálne zoschnutie – 10,4% 

α = (αr/wBNV)*(wBNV-w∞) 

α = (4,3/28)*(28-16) 

α= 1,843% 

OKNÁ 

Rezerva na 
zoschnutie 50% 
(vplyvom trhlín, 

nesúmernosti 
stržňa a ostatných 

vplyvov...) 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 
40mm ako 
rezerva na 

dilatáciu [mm] 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška okna 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500  40  

600 11,057 5,529 16,586 56,586 55,000 

650 11,979 5,989 17,968 57,968 60,000 

700 12,900 6,450 19,350 59,350 60,000 

750 13,821 6,911 20,732 60,732 60,000 

800 14,743 7,371 22,114 62,114 60,000 

850 15,664 7,832 23,496 63,496 60,000 

900 16,586 8,293 24,879 64,879 60,000 

950 17,507 8,754 26,261 66,261 70,000 

1000 18,429 9,214 27,643 67,643 70,000 

1050 19,350 9,675 29,025 69,025 70,000 

1100 20,271 10,136 30,407 70,407 70,000 

1150 21,193 10,596 31,789 71,789 70,000 

1200 22,114 11,057 33,171 73,171 70,000 

1250 23,036 11,518 34,554 74,554 70,000 

1300 23,957 11,979 35,936 75,936 75,000 

1350 24,879 12,439 37,318 77,318 80,000 

1400 25,800 12,900 38,700 78,700 80,000 

1450 26,721 13,361 40,082 80,082 80,000 

1500 27,643 13,821 41,464 81,464 80,000 

1550 28,564 14,282 42,846 82,846 80,000 

1600 29,486 14,743 44,229 84,229 80,000 
 

Tab. 1 Navrhované dilatácie pre okná [vlastná tvorba] 



 

 

DVERE Rezerva na 
zoschnutie 50% 

Spolu 
[mm] 

Čistá výška 
dilatácie + 50mm 

ako rezerva na 
dilatáciu 

Odporúčaná 
dilatácia 

[mm] 

Výška dverí 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   50   

2020 37,226 18,613 55,839 105,839 100 

2040 37,594 18,797 56,391 106,391 100 

2060 37,963 18,981 56,944 106,944 110 

2080 38,331 19,166 57,497 107,497 110 

2100 38,700 19,350 58,050 108,050 110 

2120 39,069 19,534 58,603 108,603 110 

2140 39,437 19,719 59,156 109,156 110 

2160 39,806 19,903 59,709 109,709 110 

2180 40,174 20,087 60,261 110,261 110 

2200 40,543 20,271 60,814 110,814 110 

2220 40,911 20,456 61,367 111,367 110 

2240 41,280 20,640 61,920 111,920 110 

2260 41,649 20,824 62,473 112,473 110 

2280 42,017 21,009 63,026 113,026 110 

2300 42,386 21,193 63,579 113,579 110 

2320 42,754 21,377 64,131 114,131 110 

2340 43,123 21,561 64,684 114,684 110 

2360 43,491 21,746 65,237 115,237 115 

2380 43,860 21,930 65,790 115,790 115 

2400 44,229 22,114 66,343 116,343 120 

2420 44,597 22,299 66,896 116,896 120 

2440 44,966 22,483 67,449 117,449 120 

 

Tab. 2 Navrhované dilatácie pre dvere [vlastná tvorba] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIEČKY 
Rezerva na zoschnutie 
50% + bezpečnostná 

prirážka od 3000mm + 
10mm, od 3500+20mm 

Spolu 
[mm] 

Rezerva na 
dilatačnú 

medzeru  60mm 

Odporúčaná 
dilatácia [mm] 

Výška 
priečky [mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500   60   

2500 46,071 23,036 69,107 129,107 130 

2550 46,993 23,496 70,489 130,489 130 

2600 47,914 23,957 71,871 131,871 130 

2650 48,836 24,418 73,254 133,254 130 

2700 49,757 24,879 74,636 134,636 130 

2750 50,679 25,339 76,018 136,018 135 

2800 51,600 25,800 77,400 137,400 140 

2850 52,521 26,261 78,782 138,782 140 

2900 53,443 26,721 80,164 140,164 140 

2950 54,364 27,182 81,546 141,546 140 

3000 55,286 27,643 10 92,929 152,929 150 

3050 56,207 28,104 10 94,311 154,311 150 

3100 57,129 28,564 10 95,693 155,693 155 

3150 58,050 29,025 10 97,075 157,075 160 

3200 58,971 29,486 10 98,457 158,457 160 

3250 59,893 29,946 10 99,839 159,839 160 

3300 60,814 30,407 10 101,221 161,221 160 

3350 61,736 30,868 10 102,604 162,604 160 

3400 62,657 31,329 10 103,986 163,986 160 

3450 63,579 31,789 10 105,368 165,368 165 

3500 64,500 32,250 20 116,750 176,750 180 

3550 65,421 32,711 20 118,132 178,132 180 
 

Tab. 3 Navrhované dilatácie pre priečky [vlastná tvorba] 

(prípadne pre komíny domov, ktorých obvodová stena je  2700-3550mm) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KOMÍN 
Rezerva na 
zoschnutie 

50% 

Spolu 
[mm] 

Bezpečnostná 
prirážka 

[mm] 

Spolu s 
rezervo
u [mm] 

Rezerva na 
dilatačnú 
medzeru 

70mm 

Odporúčan
á dilatácia 

[mm] 

Výška 
steny 
[mm] 

Zoschnutie 
[mm] 0,500    70  

3500 64,500 32,250 97 10,000 107 176,750 180 

3600 66,343 33,171 100 10,000 110 179,514 180 

3700 68,186 34,093 102 10,000 112 182,279 180 

3800 70,029 35,014 105 10,000 115 185,043 185 

3900 71,871 35,936 108 20,000 128 197,807 200 

4000 73,714 36,857 111 20,000 131 200,571 200 

4100 75,557 37,779 113 20,000 133 203,336 200 

4200 77,400 38,700 116 20,000 136 206,100 210 

4300 79,243 39,621 119 30,000 149 218,864 220 

4400 81,086 40,543 122 30,000 152 221,629 220 

4500 82,929 41,464 124 30,000 154 224,393 220 

4600 84,771 42,386 127 30,000 157 227,157 230 

4700 86,614 43,307 130 30,000 160 229,921 230 

4800 88,457 44,229 133 40,000 173 242,686 240 

4900 90,300 45,150 135 40,000 175 245,450 245 

5000 92,143 46,071 138 40,000 178 248,214 250 
 

Tab. 4 Navrhované dilatácie pre komíny [vlastná tvorba] 

(pre komíny domov, ktorých obvodová stena je viac ako 3500mm) 

 

 

Dilatácie pri komíny, ak je stena menšej výšky ako 3550mm, je možné použiť údaje z tab.3. 
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