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1

Sokl/ukotvení stěny

1.1

Řešení sokl s maltovým ložem
stěnový panel CLT

izolace proti vystupující
vlhkosti
vertikální izolace

ukotvení stěny
(podle statického požadavku)
základ

maltové lože

Provedení
• Panel CLT lze osazovat na suché i vlhké maltové lože (vyrovnání tolerance) (celoplošné uložení!). Panel CLT se přitom
musí pomocí vhodné izolace proti vlhkosti chránit proti
vystupující vlhkosti.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Při montáži ukotvení stěny (tažné a posuvové síly) je nutné
dbát na přípustné vzdálenosti spojovacích prostředků od
okraje.

Konstrukce
04/2012

KO N S T R U KC E H R U B É S TAV B Y

1.2

Řešení soklu s prahem

stěnový panel CLT
pásky pro izolaci
spár
vertikální izolace
izolace proti vystupující
vlhkosti

ukotvení stěny
(podle statického požadavku)
základ

práh

Provedení
• Panel CLT se musí pomocí pásků pro izolaci spár utěsnit na
předem osazeném prahu (např. modřín). Práh se musí
chránit proti vlhkosti vystupující ze základu.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Při montáži ukotvení stěny (tažné a posuvové síly) je nutné
dbát na přípustné vzdálenosti spojovacích prostředků od
okraje.

Praktické použití
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1.3

Řešení soklu se zvýšeným prahem

stěnový panel CLT
pásky pro izolaci
spár
vertikální izolace
ukotvení prahu
(podle statiky)
izolace proti
vystupující vlhkosti

ukotvení stěny
(podle statického požadavku)

základ

práh

Provedení
• Panel CLT se musí pomocí pásků pro izolaci spár utěsnit na
předem osazeném prahu (např. modřín). Práh se musí
chránit proti vlhkosti vystupující ze základu.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Vyšší práh umožňuje malé, ale často nezbytné překlenutí
výšky stěny od 2 950 mm do cca 3 050 mm.

• Při montáži ukotvení stěny (tažné a posuvové síly) je nutné
dbát na přípustné vzdálenosti spojovacích prostředků od
okraje.

Praktické použití
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1.4

Řešení soklu na betonovém soklu (maltové lože)

stěnový panel CLT

izolace proti vystupující
vlhkosti

ukotvení stěny
(podle statického požadavku)

vertikální izolace
základ

maltové lože

Provedení
• Panel CLT lze osazovat na suché i vlhké maltové lože (vyrovnání tolerance) (celoplošné uložení!). Panel CLT se přitom
musí pomocí vhodné izolace proti vlhkosti chránit proti
vystupující vlhkosti.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Při montáži ukotvení stěny (tažné a posuvové síly) je nutné
dbát na přípustné vzdálenosti spojovacích prostředků od
okraje.
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1.5

Řešení soklu na betonovém soklu (práh)

stěnový panel CLT
vertikální izolace

ukotvení stěny
(podle statického požadavku)

ukotvení prahu
(podle statiky)
izolace proti vystupující
vlhkosti

základ

práh

Provedení
• Panel CLT se musí pomocí pásků pro izolaci spár utěsnit na
předem osazeném prahu (např. modřín). Práh se musí
chránit proti vlhkosti vystupující ze základu.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Při ukotvení stěny podle levého obrázku je nutné počítat s
vyššími náklady z důvodu zavedení horizontálních a vertikálních zatížení.

• Při spojování panelu CLT a prahu pomocí šroubů je nutné
dbát na přípustné vzdálenosti spojovacích prvků od okraje.

Praktické použití
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2

Sesazení stěny
Základní konstrukční pravidla

SESAZENÍ STĚN:
1. Přednostně je nutné usilovat o umístění panelů CLT
přes celou výšku poschodí (bez sesazení).

s tě

výška stěny max. 2 950 mm
(popř. 3 950 mm na vyžádání)

2. U stěn o výšce nad 2 950 mm, popř. tehdy, když je
nutné se vyvarovat nadměrně širokých desek (přepravy nadměrných nákladů), existuje možnost vertikálního sesazení stěn.
(podle detailu 2.6 | 2.7)
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3. Pokud nepřichází v úvahu varianta 1 a 2, musejí se
stěnové panely sesadit horizontálně.
(podle detailu 2.3 | 2.4 | 2.5)
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2.1

Rohový spoj

zalepení styčných spár vhodnou
lepicí páskou (varianta)

pásky pro izolaci spár

stěnový panel CLT

šroubové spojení
(podle statiky)

Provedení
• Za účelem dosažení požadované neprodyšnosti budovy lze
spoje panelů CLT, bez ohledu na pásky pro izolaci spár,
alternativně utěsnit na vnitřní, popř. vnější straně panelů
pomocí vhodných lepicích pásek pro zalepování styčných
spár.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení rohového spoje panelů je podle požadavku nutno provést tak, aby bylo buď čistě konstrukční
(šroub pod úhlem 90°), nebo staticky účinné (šroub se při
šroubovém spojení čelního dřeva šroubuje šikmo).
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2.2

Spoj ve tvaru písmene T

pásky pro izolaci spár

stěnový panel CLT

šroubové spojení
(podle statiky)

Provedení
• V případě požadavku na neprodyšné uzavření jednotlivých
místností v budově je při spojování panelů CLT nutné použít
pásky pro izolaci spár.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení spoje panelů ve tvaru písmene T je podle
požadavku nutno provést tak, aby bylo buď čistě konstrukční
(šroub pod úhlem 90°), nebo staticky účinné (šroub se při
šroubovém spojení čelního dřeva šroubuje šikmo).

Praktické použití
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2.3

Horizontální sesazení stěny (spárová deska)
torzní pevnost zobrazených
sesazených spojů je pouze
podmíněná!

spárová deska
stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

montážní vůle

šroubové spojení
(podle statiky)
montážní vůle

spárová deska

pásky pro izolaci spár

páska pro izolaci spár
(druhá drážka může vést k oboustranné
úpravě)

Provedení
• Při použití spárových desek ( např. 3vrstvá deska nebo
dýhované vrstvené dřevo) se přednostně musí dbát na standardní rozměr drážky 27 × 80 mm.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Prostřednictvím vložení pásků pro izolaci spár je nutné
zajistit neprodyšnost konstrukce.

• U sesazení stěn se spárovými deskami opatřenými drážkou
je nutné pamatovat na to, že čelní plocha dřeva na panelech
CLT se drážkou zmenší (plošný tlak!).

Praktické použití
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2.4

Horizontální sesazení stěny (tupé)

šroubové spojení
(podle statiky)
stěnový panel CLT

páska pro izolaci spár

v případě potřeby také jako dodatečná opěra pro
podvlaky, krokve nebo vaznice (plošný tlak)

vertikální odsazení stěny na tlumicí úrovni
(pozor na nebezpečí vybočení)

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• Při správném uspořádání vnitřních stěn mohou tyto pásky
převzít funkci odsazení stěn zobrazeného na nákresu.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Prostřednictvím vertikálního odsazení stěny se může vytvořit
dodatečná opěra např. pro podvlaky nebo vaznice (vyšší
plošný tlak!).
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2.5

Horizontální sesazení stěny (vnější spojovací prostředky)

spárová deska

stěnový panel CLT

páska pro izolaci spár
spojení (hřebíky, šrouby, kramle) se stěnovým
panelem (podle statiky)

Provedení
• Při použití vnějších spárových desek s přesahem dopředu
(např. 3vrstvá deska) nebo dýhované vrstvenédřevo) je
nutné přizpůsobit vícevrstvou konstrukci.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Prostřednictvím vložení pásků pro izolaci spár je nutné
zajistit neprodyšnost konstrukce.

• U tohoto spojení stěnových panelů CLT je nutné dávat pozor
zejména na vybočení stěny.
• Torzně pevné sesazení je možné prostřednictvím dodatečného slepení.
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2.6

Vertikální sesazení stěny (stupňovitá drážka)

stěnový panel CLT

páska pro izolaci spár
stěnový panel CLT

montážní vůle
čistě konstrukční šroubové spojení
(podle statiky)
šroubové spojení při vysokém přenosu posuvu ve spoji
(podle statiky)

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle (jednostranně).
• Také u výšky drážky případně počítejte s místem na pásek
pro izolaci spár.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Pokud nelze zabránit vysokému přenosu posuvu ve spoji, je
nutné spojovací prostředky přesně vyměřit a umístit
s ohledem na vznikající posuvové síly.
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2.7

Vertikální sesazení stěny (spárová deska)

stěnový panel CLT
páska pro izolaci spár
stěnový panel CLT

montážní vůle
spárová deska
šroubové spojení
(podle statiky)

Provedení
• Při použití spárových desek ( např. 3vrstvá deska nebo
dýhované vrstvené dřevo) se přednostně musí dbát na standardní rozměr drážky 27 x 80 mm.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Prostřednictvím vložení pásků pro izolaci spár je nutné
zajistit neprodyšnost konstrukce.

• Spárovou desku lze se stěnovými panely CLT místo sešroubování spojit vhodnými klížidly; tím se zlepší přenos posuvových sil.

Praktické použití
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3

Řešení překladu

3.1

Průběžný překlad

okenní otvor

stěnový panel CLT

výška parapetu

stropní panel CLT
průběžný překlad

okenní otvor
stěnový panel CLT

Provedení
• Pokud výška překladu není ze statického hlediska dostatečná, musí být v závislosti na tom k dispozici náležitě
dimenzovaný vrchní nosný prvek, na které se bude moci
překlad zavěsit. Pokud se jako vrchní nosný prvek použije
stěna nad překladem, je bezpodmínečně nutné dbát u
případných okenních otvorů na výšku parapetu.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Napojení překladu na vrchní nosný prvek (vrchní stěna) se
může provést např. pomocí děrovaných plechů nebo šroubových spojení (v tomto případě se vyvarujte šroubových
spojení čelního dřeva!).
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3.2

Vložený překlad

okenní otvor

stěnový panel CLT
stropní panel CLT

vložený překlad (lepené dřevo)

okenní otvor

vložený
překlad (CLT)

stěnový panel CLT

Provedení
• Dimenzování vloženého překladu se musí provádět pomocí
zátěží, popř. sil, které na tento překlad působí.
• V oblasti opěry překladu se musí dbát na plošný tlak.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• V porovnání s překladem z lepeného dřeva funguje zachycení, popř. přenos posuvových sil u překladu z CLT výrazně
lépe. Důvodem jsou příčné vrtsvy, které u lepeného dřeva
chybějí.
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4

Strop

4.1

Sesazení stropu (spárová deska)

stropní panel CLT
montážní vůle
spárová deska

stropní panel CLT

páska pro izolaci spár
spojovací prostředky
(podle statiky)

Provedení
• Při provedení stropních spojů se spárovou deskou ( např.
OSB, 3vrstvá deska nebo dýhované vrstvené dřevo) se
přednostně musí dbát na standardní rozměr drážky
27 × 80 mm.
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků do spár.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Jako spojovací prostředky lze použít správně dimenzované
hřebíky, šrouby nebo kramle (je nutné dbát na minimální
průměr podle schválení).
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4.2

Sesazení stropu (stupňovitá drážka)

stropní panel CLT

stropní panel CLT
montážní vůle

montážní vůle
stropní panel CLT

stropní panel CLT

páska pro izolaci spár
šroubové spojení
(podle statiky)

páska pro izolaci spár
spojení s vysokým smykovým tokem
(podle statiky)

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků do spár.
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle (jednostranně).

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Pokud se v oblasti sesazení počítá se zvýšeným smykovým
tokem, musí se podle toho provést vyměření a uspořádání
spojovacích prostředků.
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4.3

Sesazení stropu (statika, příčný tah)

stropní panel CLT
montážní vůle
stropní panel CLT

páska pro izolaci spár

statický systém:

stropní panel CLT
montážní vůle
stropní panel CLT

šroubové spojení se zesílením pro příčný tah
(podle statiky)

šroubové spojení pro přenosu posuvu ve spáře
(podle statiky)

statický systém:
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podvlak

šroubové spojení s podvlakem
(podle statiky)
šroubové spojení se zesílením pro příčný tah
(podle statiky)

stropní panel CLT

páska pro izolaci spár

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků do spár.
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• V závislosti na statickém systému se prostřednictvím celozávitového šroubu musí zajistit fungující napojení smykové síly,
popř. zajištění proti příčnému tahu v oblasti sesazení a opěry.
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4.4

Ocelový podvlak

stropní panel CLT

ocelový nosník jako podvlak
(pod stropem)

stropní panel CLT
(montážní vůle u ocelového nosníku!)

ocelový nosník jako podvlak
(nahoře a dole s drážkou)
šroubové spojení
(podle statiky)
stropní panel CLT
(montážní vůle u ocelového nosníku!)
sádrokartonová, popř.
sádrovláknitá deska

ocelový nosník jako podvlak
(nahoře s drážkou, dole s přesahem)
stropní panel CLT
šroubové spojení
(podle statiky)

stropní panel CLT
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stropní panel CLT
(montážní vůle u ocelového nosníku!)
ocelový nosník jako podvlak
(nahoře a dole s drážkou)

v závislosti na rozměru drážky
popř. zajištění proti příčnému tahu

deska z aglomerovaného dřeva
(obložení podvlaku)

šroubové spojení (podle statiky)

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků pro izolaci spár nebo zakrytím
pomocí těsnicích pásků.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.

• Za účelem zaručení bezproblémové montáže musejí stropní
panely CLT na základě průřezu ocelových nosníků vykazovat dostatečnou montážní vůli.

• V případě speciálních protipožárních požadavků se kovové
podvlaky musejí obložit nebo opatřit speciálními nátěry.

Praktické použití
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4.5

Dřevěný podvlak

šroubové spojení
(podle statiky)

stropní panel CLT

stropní panel CLT

šroubové spojení
(podle statiky)

podvlak (lepené dřevo)

podvlak (lepené dřevo)

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků do spár.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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4.6

Podvlak (vynechání stěny)

vhodný lepicí pásek
(neprodyšnost)
montážní vůle

šroubové spojení
(podle statiky)

podvlak (lepené dřevo)
stěnový panel CLT

podle požadavku se opěra musí zesílit (plošný tlak)

Provedení
• V závislosti na požadavku se použitím vhodného lepicího
pásku (zalepení spáry) musí zajistit neprodyšná konstrukce.
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Plocha opěry ve stěnovém panelu se případně musí zesílit
kovovou deskou a celozávitovými šrouby (tlak).
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4.7

Podvlak (podpěra)

šroubové spojení
(podle statiky)

podvlak (lepené dřevo)

podpěra
(opěra pro podvlak)

stěnový panel CLT

Provedení
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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4.8

Podvlak (trámový nosník)

plech se štěrbinami a válcový kolík
(provedení podle statiky)
podvlak (lepené dřevo)
stěnový panel CLT

Provedení
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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upevnění podkladu se skrytým trámovým
nosníkem
(provedení podle statiky)

podvlak (lepené dřevo)
stěnový panel CLT

Provedení
• V závislosti na situaci při montáži je nutné již při plánování
počítat s dostatkem montážní vůle.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• V závislosti na rozměru podvlaku je nutné použít vhodné
trámové nosníky.

Praktické použití
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4.9

Stropní věnec

stropní věnec
další stropní konstrukce

stropní trám

stěnový panel CLT
pásek pro izolaci spár
drážkování
(zachování střední vrstvy!)
stěnový panel CLT

stropní věnec
další stropní
konstrukce

stropní trám

stěnový panel CLT
pásek pro izolaci spár

stěnový panel CLT

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsné
spojení vložením pásků do spár.
• Aby bylo možné zaručit neprodyšnost stěnového panelu
CLT, musí se bezpodmínečně dbát na zachování střední
vrstvy (oblast drážky).

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Pozor: Plocha opěry se u dosedu panelů snižuje z důvodu
drážkování; navíc se může zmenšit věnec, a na základě toho
nebude možné přenášet žádná zatížení (plošný tlak!).
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Praktické použití
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4.10 Trámový strop

stropní panel CLT
šroubové spojení (podle statiky)
stropní trám
(lepené dřevo)

Provedení
• Dbejte na průhyb stropního panelu (doklad o způsobilosti
k použití (vzdálenost os trámů a dimenzování stropu).

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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4.11 Žebrový strop

stropní panel CLT
šroubové spojení (podle statiky)
žebro
(lepené dřevo)

Provedení
• Dbejte na průhyb stropního panelu (doklad o způsobilosti
k použití (vzdálenost os žeber a dimenzování stropu).
• Statické spojení mezi žebry a stropem prostřednictvím šroubového spojení nebo slepení.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Strop (jehož směr upnutí odpovídá směru upnutí žeber) se
může zahrnout, resp. připočítat do statických výpočtů.
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5

Spojovací uzel „stěna spodního podlaží-strop-stěna
horního podlaží“

5.1

„Platform framing“

šroubové spojení spoje ve
tvaru písmene T
(podle statiky)
zalepení styčných spár vhodnou
lepicí páskou
(varianta)

pásky pro izolaci
spár

stěnový panel CLT

šroubové spojení stěna-strop
(podle statiky)

ukotvení stěny
(podle statiky)
stropní panel CLT

Provedení
• Za účelem dosažení požadované neprodyšnosti budovy lze
spoje panelů CLT, bez ohledu na pásky pro izolaci spár, alternativně utěsnit na vnitřní, popř. vnější straně panelů pomocí
vhodných lepicích pásek pro zalepování styčných spár.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Ukotvení stěny za účelem staticky účinného spojení mezi
stěnou a stropem (posuvové a tažné síly).
• Spojení spoje ve tvaru písmene T zevnitř nebo zvenku.

Praktické použití
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šroubové spojení stěna-strop
(podle statiky)
stěnový panel CLT

zalepení styčných spár vhodnou lepicí páskou
(varianta)

pásky pro izolaci spár

ukotvení stěny
(podle statiky)

stropní panel CLT

Provedení
• Za účelem dosažení požadované neprodyšnosti budovy lze
spoje panelů CLT, bez ohledu na pásky pro izolaci spár, alternativně utěsnit na vnitřní, popř. vnější straně panelů pomocí
vhodných lepicích pásek pro zalepování styčných spár.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Ukotvení stěny za účelem staticky účinného spojení mezi
stěnou a stropem (posuvové síly ve směru stěny; tažné a
tlačné síly způsobené namáháním tlakem větru).
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5.2

„Balloon framing“
stěnový panel CLT

stěnový panel CLT
montážní vůle

stropní panel CLT
stropní panel CLT
kovový úhelník jako opěra
(dimenzování podle statiky)

pásek pro izolaci
spár
krajní stropnice jako opěra

pásek pro izolaci
spár

(dimenzování podle statiky)

Provedení
• V případě speciálních protipožárních požadavků se kovový
úhelník, který slouží jako opěra stropního panelu, musí
obložit.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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6

Střecha

6.1

Střešní konstrukce CLT (námětkové krokve)
střešní panel CLT

šroubové spojení
(podle statiky)
pásek pro izolaci spár
námětková krokev
šroubové spojení (podle
statiky)

stěnový panel CLT

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• Dodržujte vzdálenosti šroubových spojení od okrajů.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení mezi střešním a stěnovým panelem
přebírá posuvové síly ve směru opěry a sací síly z namáhání
tlakem větru.
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6.2

Střešní konstrukce CLT (tupé napojení na stěnový panel)

střešní panel CLT

pásky pro izolaci spár

šroubové spojení
(podle statiky)

stěnový panel CLT

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• Pouze stěnový panel CLT potřebuje šikmou úpravu hran,
přičemž střešní deska CLT tvoří stříšku, popř. podhled okapu.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení mezi střešním a stěnovým panelem
přebírá posuvové síly ve směru opěry a sací síly z namáhání
tlakem větru.
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6.3

Střešní konstrukce CLT (zářez)

střešní panel CLT

pásek pro izolaci spár
šroubové spojení
(podle statiky)

stěnový panel CLT

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• Stěnový panel CLT vykazuje rovnou hranu, a na základě toho
je u střešního panelu nutné provést zářez (pozor na hloubku
zářezu kvůli zeslabení spodní podélné polohy!).

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení mezi střešním a stěnovým panelem
přebírá posuvové síly ve směru opěry a sací síly z namáhání
tlakem větru.
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6.4

Krokvová střešní vazba (otvory pro krokve ve stěně)

montážní vůle
šroubové spojení
(podle statiky)

krokev
stěnový panel CLT

Provedení
• U otvorů pro krokve ve stěně je nutné počítat s dostatečnou
montážní vůlí.
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit neprodyšnost
prostřednictvím pásků pro izolaci spár nebo lepicích pásek
aplikovaných na vnější stranu.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení mezi krokví a panelem CLT přebírá vznikající sací síly větru.
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6.5

Krokvová střešní vazba (zářez v krokvi)

šroubové spojení
(podle statiky)

krokev
stěnový panel CLT
stěnový panel CLT

vaznice stříšky

pásky pro izolaci spár

Provedení
• Vaznice stříšky se musí naplánovat a provést minimálně
k první krokvi, která se nachází ve štítové stěně.
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit neprodyšnost
prostřednictvím pásků pro izolaci spár nebo lepicích pásek
aplikovaných na vnější stranu.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení mezi krokví a stěnovým panelem CLT,
resp. vaznicí stříšky přebírá vznikající sací síly větru.
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6.6

Hřeben střechy (s vaznicí)

střední vaznice

montážní vůle
(mezi střešními panely CLT)
šroubové spojení
(podle statiky)

střešní panel CLT

pásky pro izolaci spár

Provedení
• Je nutné dodržet požadované ložné šířky, resp. ložné plochy.
• V závislosti na konstrukci střešních panelů (počet vrstev) je
nutné dbát na správnou volbu hloubky zářezu.
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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6.7

Hřeben střechy (bez vaznice) u lomenicových konstrukcí
šroubové spojení
(podle statiky)
šroubové spojení
(podle statiky)

střešní panel CLT

střešní panel CLT

Provedení
• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyšnost konstrukce.
• Montáž pomocí prázdné konstrukce.

Praktické použití

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubové spojení střešních panelů CLT může v tomto
případě zachycovat, resp. přenášet hlavně posuvové síly.
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7

Přesah/vrchní nosný prvek

7.1

Dřevěný vrchní nosný prvek

stropní panel CLT

vrchní nosný prvek (lepené dřevo)

šroubové spojení
(podle statiky)

Provedení
• Šroubové spojení stropních panelů s vrchním nosným
prvkem se musí zvolit pomocí vznikajících sil, přičemž je
nutné rozlišovat celozávitové šrouby a šrouby s dílčím závitem
s talířovou hlavou.
• U šroubů s dílčím závitem s talířovou hlavou dbejte na průchod
hlavy.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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7.2

Ocelový vrchní nosný prvek

stropní panel CLT

vrchní nosný prvek (ocelový nosník)

šroubové spojení
(podle statiky)

Provedení
• Šroubové spojení lze v tomto případě provést pomocí celozávitových šroubů nebo šroubů s dílčím závitem. Vzhledem
k tomu, že šroubové spojení se provádí shora, je u ocelových
nosníků s malou výškou průřezu nutno počítat s otvory
v horní přírubě (průchod šroubů).

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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7.3

Stěna jako vrchní nosný prvek

stropní panel CLT
stěna působí
jako vrchní
nosný prvek

šroubové spojení
(podle statiky)

stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

v ýš

ka

pa

rap

etu

Pozor: V případě okenního otvoru na tomto místě již stěnu
nelze použít jako konzolu a opěru pro další stěny!

kovová deska
(zesílení opěry)

Provedení
• Pokud se stěnové panely horního podlaží mají použít jako
vrchní nosný prvek (pro připevnění stěny směrem nahoru),
musí se dávat pozor na okenní otvory a s nimi spojené výšky
parapetů.
• Použití kovové desky a šroubového spojení typu VG, aby se
síly mohly přenášet od čelního dřeva k čelnímu dřevu (tlak).

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Šroubová spojení, která procházejí ze samonosných stropů
nahoru do stěnových panelů, se musejí provést pomocí
celozávitových šroubů umísťovaných v malých vzdálenostech od sebe.
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Praktické použití
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