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Souhrn 

V této práci se v první části zabývám zpracováním Technického popisu 

konstrukčního systému o roubeném konstrukčním systému, studií, výkresovou 

dokumentací, tepelně-technickým posouzením obvodové stěny, podlahové a stropní 

konstrukce a statickým posouzením stropního nosníku. 

V druhé části práce se zabývám konstrukční a technologickou přípravou stavebně 

truhlářské konstrukce schodiště. Ve své práci využívám znalosti získané ve škole 

a technické podpory ve formě počítačového programu AUTOCAD 2012. Cílem této 

práce je navrhnout podle příslušných norem a podle školních postupů kvalitní rodinný 

dům a vhodnou stavebně truhlářskou konstrukci schodiště.  
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Seznam zkratek a značek 

m2 Metr čtvereční, základní jednotka obsahu 

U  Součinitel prostupu tepla 

K Kelvin, základní jednotka teploty 

W Watt, hlavní jednotka výkonu 

SVD Sádrovláknitá deska 

SM Smrk 

OSB Oriented strand board 

CNC Computer Numeric Control 

SP Spárovka 

1.N.P. První nadzemní podlaží 

2.N.P.  Druhé nadzemní podlaží 

R Tepelný odpor 

°C Stupeň Celsia, jednotka teploty 

Kg Kilogram, jednotka hmotnosti 

λ Lambda, součinitel tepelné vodivosti 

D Tloušťka materiálů v m 

N Newton, jednotka síly 

My,z Ohybové momenty 

Wy,z Moduly průřezů 

σy,z Napětí 

uy,z  Průhyb 

umax Maximální průhyb 

kmod Modifikační součinitel 

γM Součinitel materiálu 

A Průřezová plocha 

Pa Pascal, základní jednotka tlaku 

m3 Metr krychlový, základní jednotka objemu 

% Procento, procentuální vyjádření části množství 
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fk Charakteristická pevnost dřeva 

fd Návrhová pevnost dřeva 

§ Paragraf 
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Slovník termínů 

Stavební povolení je potřebné ke stavbám, k přestavbám, k terénním úpravám 

a  udržovacím pracím. Stavební povolení ukládá Stavebního zákona č.183/2006 SB. 

Norma je měřítko na chování popř. vlastnosti věci, člověka, situace apod., které je 

závazně vyžadováno, nebo se podle něj hodnotí jejich obvyklost nebo přijatelnost. 

 Normy bývají psané i nepsané, záleží na jejich míře závaznosti a různém obsahu 

platnosti. 

Konstrukce u srubových konstrukcí jsou pokládané hranoly ve vodorovném směru 

toku vláken na sebe, které jsou zajištěny kolíky a v rohu rybinovým plátováním. 

Vodorovné hranoly přenášejí zatížení ze střechy a stropů do základů. 

Součinitel prostupu tepla je hodnota poměru tepelné ztráty stavebních prvků. Je 

vyjádřena jako Watt na čtvereční metr a Kelvin. W/m2K. Hodnota se počítá jako 

převrácené hodnoty kombinovaných tepelných odporů materiálů v prvku, vzduchových 

mezer a povrchů, je brán v úvahu efekt tepelných mostů prvků nosné konstrukce a jejich 

upevnění.  

Studie je dispozičním návrh domu, řešení jeho konstrukce, materiálů, které budou 

použity včetně barevnosti a řešení instalací.  

Výkresová dokumentace je nepostradatelný dokument, který slouží jako podklad pro 

stavební povolení, ke zpřesnění konkrétních rozměrů, charakteristik a poznámek.  

Tato dokumentace je zpracovávána pro jednotlivé části a vždy zobrazuje to, co je 

důležité a potřebné pro konkrétní činnost (stavební část, vytápění, elektrické rozvody, 

radon, požární bezpečnost). 

Výkresová dokumentace se zpracovává podle specifikace a požadavků zákazníka 

a musí být zohledněny základy standardů. Dokumentace je možná v papírové 

i elektronické podobě.  

Výrobní dokumentace musí zajistit dodržení vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu 137/98 §15, tzn. splnění veškerých funkcí konstrukce stavby. 

Stavba musí podle ní bezchybně fungovat při běžné údržbě a působení vnějších vlivů po 

celou dobu její existence. Výrobní dokumentace je detailně rozpracovaný projekt pro 

stavební povolení. 

Technologie výroby začíná mimo staveniště, kde jsou ve výrobních halách prvky 

konstrukce dřevostavby kráceny, předvrtány, upraveny a opracovány podle technických 

dat výkresové dokumentace. Zde může být i hrubá stavba a následně jsou prvky označeny 
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a rozebrány. Na staveništi probíhá samotná montáž podle podrobných montážních výkresů 

a dále následují dokončovací práce. 
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Úvod 

Úkolem této ročníkové práce je konstrukce zadaného rodinného roubeného domu. 

Dům musí splňovat veškeré podmínky pro stavební povolení a všechny normy, které 

jsou k tomu příslušné. Dalším úkolem je zpracovat konstrukci dřevěného schodiště, 

které bude v tomto domě. 

Pro tuto práci jsem půdorysné rozměry a sklon střechy převzal z původního plánu, 

již realizovaného, rodinného domu. Poměrně rozsáhlí pozemek a jeho mírný terén, kde 

stojí rodinný dům, nám umožnil osazení nepodsklepené stavby domu. Přístup k domu je 

ze severovýchodní strany. Z jihovýchodní strany je dům otevřen do zahrady. 

Navržení domu je dispozičně 4+KK, cca 156,4 m2 obytné plochy. V 1. N.P. se 

nachází obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem situovaný na severozápadní 

stranu, který bude prosvětlen velkými francouzskými okny se vstupem na zahradu. Na 

jižní stranu je situován ještě jeden samostatný pokoj. Zázemí je tvořeno zádveřím, 

chodbou, koupelnou s WC a technickou místností. 

Ve druhém patře se nachází ložnice se samostatnou toaletou a velká galerie, která je 

osvětlena velkým francouzským oknem s dvěma vstupy na zastřešený balkón. 

 Dům je lehce členitý, má sedlovou střechu s přesahy. Nejvýraznější prvkem domu 

je velká prosklená štítová stěna s prostupem na balkón ve druhém patře a viditelné 

prvky krovu ponechané v přírodní barvě, upravené lazurou odstínu mahagonu.  

Do rodinného domu jsou navrženy dva vchody – hlavní a vedlejší. Oba vchody jsou 

zvýšeny o tři schody. Vydlážděná příjezdová cesta je vedle domu rozšířena na dvě 

nekrytá parkovací místa. 

V této práci používám upravenou skladbu a detaily konstrukcí z informací 

dostupných na webu a z výukových materiálů koncipované pro roubené konstrukce 

v C – standardní formě. 
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1 Technický popis konstrukčního systému 

Tato kapitola pojednává o srubových stavbách v průběhu času do dnešní doby. 

Zde také taky naleznete výrobce roubených a srubových stavbách. 

1.1 Historie 

V minulosti byla omezena dostupnost stavebních materiálů, zejména na 

venkovských stavbách. Jejich vývoj směřoval od jednodušších přístřešků k  složitějším 

stavbám.   Roubené stavby nahradily dřívější typ obydlí, které byly vykopány do zemně 

(tzv. zemnic) a polo-vykopané s rámovou konstrukcí a vypletenými stěnami 

vyplněnými hlínou. 

V průběhu staletí se roubené stavby staly nejvýznamnější obytnou stavbou z 

dřevěného materiálu. Napříč Českou republikou se můžeme setkat s celou řadou 

různých typů roubených domů, které jsou charakteristické svým tvarem (poměr délky 

k šířce), architektonickými prvky i řemeslnou prací. Prvky a detaily, které se na 

stavbách opakují, jsou typicky charakteristické pro různé tesařské školy.  

Dnes, se můžeme setkat s nejstaršími roubenými stavbami, které pocházejí z 16. a 

17. století. Tyto stavby jednoznačně vyvracejí mýtus, že dřevo má krátkou životnost. 

Roubení bylo základním typem konstrukce v některých regionech do 19. století. 

Roubená konstrukce se používala také na další typy staveb (např. kostely zvonice, 

stodoly apod.).  

Od druhé poloviny 19. století se začali rozšiřovat zděné stavby, hlavně z důvodů 

protipožárních nařízení stavebních úřadů, a také z důvodu snadnější dostupnost jiných 

materiálů, než bylo dřevo, nedaleko domů (cihla a kámen).  

Roubené stavby se v současné době opět začínají vyskytovat, z hlediska 

vynikajících vlastností dřeva. Mezi tyto vlastnosti patří tepelně-technické vlastnosti, 

konstrukční výhody, estetika a podobně. S ohledem na životní prostředí je dřevo 

obnovitelný zdroj, má malou energetickou náročnost a je zdravotně nezávadné. 

1.2 Historie konstrukčního systému  

Roubení se dříve provádělo kladením neopracovaných kmenů, polo-hraněných 

nebo hraněných hranolů na sebe ve vodorovném směru. Hranoly bývaly z jehličnatého 

dřeva. Výjimkou byl spodní kmen/hranol, který byl z dubového dřeva, protože má lepší 
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pevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. V suchém prostředí dubové dřevo 

vydrží až 700 let a ve vodě je prakticky jeho životnost neomezená. Spáry mezi hranoly 

byly vyplněny mechem nebo trávou. Aby tato izolace fungovala, zamazávala se hlínou. 

Stabilita konstrukce byla zajišťována v rozích pomocí přesahů. V rohu stavby se přesah 

nazývá zhlaví a je to typickým prvkem roubených konstrukcí. Pro zajištění větší 

stability konstrukce byly zaražené svislé kůly do země. Postupem času se rohové spoje 

zdokonalovali a spáry se zmenšovali mezi trámy. 

1.3 Popis konstrukčního systému 

Konstrukční systém roubených a srubových staveb má nejvíce obecnou představu 

pod pojmem dřevostavba. Má masivní dřevěnou konstrukci, která se skládá z osekaných 

nebo ohoblovaných hranolů.  

Stěna u roubené stavby se hlavně provádí pokládáním hranolů ve vodorovném 

směru toku vláken. Mohou být z jednoho kusu nebo se mohou lepit z fošen (lepené mají 

lepší rozměrovou stabilitu). Tyto hranoly jsou nejčastěji z jehličnatých stromů např. 

smrk, borovice, cedr a tak dále. Jehličnaté dřevo není dostatečně odolné před 

povětrnostními vlivy, škůdcům a houbám, a proto ho musíme chránit různými nátěry 

nebo impregnacemi. Tím mu zajišťujeme větší životnost.  

Stabilitu konstrukce řešíme spojením jednotlivých hranolů vloženým perem nebo 

prefabrikovanými prvky. Mezi tyto spáry můžeme vkládat ovčí vlnu jako dodatečnou 

izolaci. Rohové spoje řešíme s přeplátovanou rybinou, úplně přeplátované s kolíkem 

nebo přeplátované zámkem. Výhoda u rybinového a zámkového přeplátování je, že 

vlastní vahou konstrukce zabraňuje vybočení hranolů jakýmkoli směrem. Níže jsou 

uvedeny nejčastěji používané způsoby rohových spojů.  

1.3.1 Rybinové plátování 

 Přeplátování hranolů v rozích tvoříme vazbou na tzv. rybinu. Toto plátování je za 

použití dvou hranolů pomocí lichoběžníkového (rybinového) plátu. Hranol je zapuštěn 

kolmo do ploch druhého hranolu. Konec přesahujícího hranolu připomíná ocas ryby. 

Lichoběžníkový tvar spoje zabraňuje hybnosti konstrukce. 
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1Obr. č. 1 Rybinové plátování 

1.3.2 Přeplátování s kolíkem  

Konec hranolu je opracován do ½ své tloušťky a je zajištěn kolíkem. Kolík je 

z tvrdšího dřeva, aby déle vydržel (obvykle dub). Kolík se vkládá vysušený (7-10%) do 

předem předvrtaného otvoru, aby potom do sebe nasákl vlhkost, zvětšil tím svůj objem 

a dostatečně spoj zajistil. Dnes se místo kolíku dává závitová tyč. 

2Obr. Č. 2 Přeplátování s kolíkem 

 

 

1.3.3 Zámkové přeplátování 

Tento typ přeplátování se liší od rybinového tím, že na konci nemá lichoběžníkový 

plátování. Zámek je tvořen soustavou kolmých ploch nahrazující šikmé plochy rybiny. 

Použití zámkového přeplátování je vázáno tradicí v různých oblastech ČR a představuje 

umění místních tesařů. Tento spoj je náročnější na přesnost opracování, než u rybiny. 

                                                 
1 http://www.krnovice.cz/files/postery_drevostavby/panel_2w.pdf 
2 http://www.krnovice.cz/files/postery_drevostavby/panel_2w.pdf 
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3Obr. č. 3 Zámkové plátování 

 

 

1.4 Výrobci v ČR 

Dřevostavby Moravia Wood Trading s.r.o. 

Firma je na trhu od roku 1999. Vyrábí montované dřevostavby na klíč a další 

stavby. Zaměřuje se na sruby, roubenky, montované domy, zahradní chatky, rodinné 

domy, altány. 

České roubenky s.r.o.  

Společnost staví roubenky a dřevěnice podle individuálních přání a představ 

zákazníka od roku 2001. Provádí klasické roubené stavby z vysušených hranolů a také 

se věnuje rekonstrukci.  

T.M.T. srub s.r.o. 

Firma byla založena roku 1991. Respektují tradiční výrobní postupy i moderní 

poznatky pro výstavbu srubů i roubenek. Dále se zaměřují na výrobu srubových schodů, 

teras a pergol a dalších výrobků do interiéru i exteriéru. Sídlí v Praze. 

Haniš srubové domy s.r.o. 

Pavel Haniš je na trhu od roku 1999, a firmu založil až v roce 2001. Věnuje se 

výstavbě srubů a roubenek. Sídlí v Hradci Králové. 

Dřevěné ECO stavby s.r.o.  

Spolčnost využívá zkušenosti od roku 1998. Je výrobcem i dodavatelem dřevěných 

domů, staví hrubé stavby i dřevostavby na klíč a vyrábí dřevěné doplňky do interiéru. 

Sídlí v Českých Budějovicích. 

                                                 
3 http://www.krnovice.cz/files/postery_drevostavby/panel_2w.pdf 
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2 Popis skladby 

V této kapitole popisuji jednotlivé skladby stěn, podlah, příček, stropních 

konstrukcí a střechy. Dům díky prostupu obvodových konstrukcí spadá do energetické 

třídy C pasivní. 

2.1 Skladba obvodové stěny 

Hlavní nosná konstrukce leží na základové desce, je z vodorovně pokládaných 

hraněných smrkových hranolů z předem vysušených profilů.  

Skladba: 

SM lepený BSH hranol 160 × 200 mm 

konopná izolace tl. 100 mm 

SM lepený BSH hranol 160 × 200 mm 

 

2.2 Skladba podlahy 

Podlaha leží na základové desce, která je odizolovaná hydro-izolací a pak tepelnou 

izolací. 

Skladba: 

vlys SM tl. 19 mm 

rošt SM 40 × 44 mm 

fólie z PVC tl. 0,3 mm 
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tepelná izolace polystyren tl. 120 mm 

asfaltová hydroizolace tl. 5 mm 

železobetonová deska tl. 200 mm 

štěrk tl. 300 mm 

 

2.3 Skladba nosné příčky 

Příčky leží na základové desce a jsou nosnou konstrukcí.  

Skladba: 

SM lepený BSH hranol 160 × 200 mm 
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2.4 Skladba stropní konstrukce 

Stropní konstrukce se skládá z pohledových stropních trámů a záklopu. 

Skladba: 

SM vlys tl. 19 mm 

OSB tl. 18 mm 

OSB tl. 18 mm 

Záklop tl. 18 mm 

Pohledový stropní trám 160 × 180 mm 

Průvlak 200 × 240 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 21 

2.5 Skladba střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je z hambálkové soustavy, která je zateplená a je viditelná. 

Skladba: 

střešní krytina TONDACH 

střešní latě 40 × 60 mm 

střešní kontralatě 40 × 60 mm 

difuzní folie tl. 2 mm 

krokev 120 × 180 mm + konopná izolace tl. 180 mm  

rošt 60 × 80 mm + konopná izolace tl. 80 mm 

parozábrana tl. 2 mm 

SM obložení tl. 20 mm 
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2.6 Detail založení konstrukce na základové desce 
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2.7 Detail založení příček na podlahovou konstrukci 

 

2.8 Detail napojení dvou obvodových stěn 
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2.9 Detail napojení příčky do obvodové stěny 

 

2.10 Detail napojení stropu na obvodovou konstrukci 
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2.11 Detail napojení obvodové konstrukce na konstrukci střechy 
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3 Tepelně-technické posouzení vybraných částí konstrukce 

Jsou zde uvedeny jednotlivá posouzení a výpočty tepelně technických vlastností 

jednotlivých obvodových konstrukcí (střecha, podlaha, obvodová stěna), z čehož se dále 

vypočítává energetická náročnost stavby, což je jeden ze základních požadavků na 

stavby dle stavebního zákoníku platného na území Evropské unie. 

Počítal jsem prostup tepla obvodovými konstrukcemi U = W/m2K. Výpočet byl 

počítán pomocí výpočetní aplikace na posouzení prostupu tepla na internetových 

stránkách: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-

konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci 

 Energetická náročnost této budovy spadá do skupiny C - standardní (to je ≤ 142 

kWh/ m²). Pro tuto skupinu musí být splněno několik pravidel: 1. Hodnoty součinitelů 

tepla v konstrukci musí být nižší než doporučované normy. Zejména to platí pro 

střechu, obvodové stěny a styk se zeminou. 2. Dalším součinitelem prostupu tepla jsou 

vyplněné otvory ve stěnách (okna, dveře). Součinitel tepla se označuje U jeho jednotkou 

je W/(m²K). Charakterizujeme tepelně izolační vlastnosti navrhovaného prvku. 

Maximální hodnota u oken je 1,2 W/(m²K), na střeše 1,1 W/(m²K). 3. Musíme 

minimalizovat výskyt tepelných mostů, které se vyskytují u špatně navrhnutých detailů. 

4. Plášť stavby by měl být vzduchotěsný. Spáry oken a dveří by měly být utěsněné, aby 

stavby prošla zkouškou tlakovým rozdílem. Tato zkouška je závislá na spárové 

provzdušenosti oken a dveří. 5. Je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu do všech 

místností nuceným větráním s rekuperací tepla. 6. Vhodné je využít obnovitelné zdroje 

vytápění, což jsou různá tepelná čerpadla. 7. Solární energie využít k ohřevu vody. 8. 

Minimalizovat délku všech rozvodů. 9. Používat energeticky úsporné spotřebiče. 10. 

Počítat s natočením na světové strany. Nejvíce prosklená část by měla být natočená na 

jižní stranu, aby během letních měsíců nebylo nutné energetické neúsporné chlazení. 

3.1 Tepelně-technické posouzení obvodové stěny 

Postup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci. 
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Vyhodnocení konstrukce U

Požadovaná hodnota pro C

VYHOVUJE/ NEVYHOVUJE

3.2 Tepelně-technické posouzení podlahy

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a pr
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Vyhodnocení konstrukce U =0,26 W/m2K. 

Požadovaná hodnota pro C – standardní =0,30 W/m2K.  

NEVYHOVUJE 

technické posouzení podlahy 

vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

 

 

konstrukci. 
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Vyhodnocení konstrukce U =0,39 W/m2K. 

Požadovaná hodnota pro C – standardní =0,45 W/m2K. 

VYHOVUJE/ NEVYHOVUJE 

3.3 Tepelně-technické posouzení střechy 

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci 
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Vyhodnocení konstrukce U =0,20 W/m2K. 

Požadovaná hodnota pro C – standardní =0,24 W/m2K. 

VYHOVUJE/ NEVYHOVUJE 

 



 

 

4 Statické posouzení stropního nosníku

V posouzení statiky stropního nosníku

stropnice. Největší zatě

pokojem. Posouzení je dle 

posuzuje stropnice na I. mezní stav únosnosti a na II. mezní stav použitelnosti, požární 

odolnost stropní konstrukce zde 

- strop je zatížen rovnom

o charakteristické stálé 0,9 kN/m

o charakteristické nahodilé 1,5 kN/m

- osová vzdálenost nosník

- světlé rozpětí místnosti l

- nosník je z: 

[Tabulka č. 1. Charakteristika materiálu]

 třída pevnosti

rostlého dřeva 
C22

C27

LVL 

GL28

GL32

GL36

- je zabudován ve třídě

- součinitel vlastností materiál

o rostlé dřevo 1,3

o LVL 1,2 

- modifikační součinitel k

o stálé 0,6 

o nahodilé 0,8 

 

[Obrázek č. 4. Určení vzdáleností]

 

 

 

36 

posouzení stropního nosníku 

uzení statiky stropního nosníku jsem použil rozměr z

tší zatěžovaná délka je tedy 4,556 m a nachází se nad obývacím 

. Posouzení je dle výpočtu podle normy ČSN EN 1990. V

posuzuje stropnice na I. mezní stav únosnosti a na II. mezní stav použitelnosti, požární 

odolnost stropní konstrukce zde řešena není. 

strop je zatížen rovnoměrným spojitým zatížením 

charakteristické stálé 0,9 kN/m2 

istické nahodilé 1,5 kN/m2 

osová vzdálenost nosníků – zvolím mezi 0,6 – 1,2m 

tí místnosti l0 – největší šířka místnosti z projektu 

. Charakteristika materiálu] 

ída pevnosti 
charakteristická 
pevnost v ohybu 
fmk MPa 

charakteristická 
pevnost ve 
smyku fvk MPa 

C22 22 2,4 

C27 27 2,6 

GL28 28 3,0 

GL32 32 3,3 

GL36 36 3,6 

řídě provozu 1 

stí materiálů γm 

evo 1,3 

činitel kmod 

čení vzdáleností] 

 

ěr z nejdelší použité 

žovaná délka je tedy 4,556 m a nachází se nad obývacím 

SN EN 1990. Ve výpočtech se 

posuzuje stropnice na I. mezní stav únosnosti a na II. mezní stav použitelnosti, požární 

harakteristická 
pevnost ve 

 

charakteristická 
modul pružnosti 
Emean MPa 

10 000 

11 500 

12 600 

13 700 

14 700 



   

 37 

 

Upravená délka nosníku: 

 [Obrázek č. 5. Upravení vzdáleností] 

 

� = �� ∗ 1,05 = 3,58 ∗ 1,05 = 3,759��� 
4.1 Určit zatížení nosníku 

4.1.1 Přepočet charakteristického zatížení na návrhové (pro toto zadání vždy 

stejné) 

��á�é 0,9 ∗ 1,25 = 1,1 ���/��� 
��ℎ�� �é 1,5 ∗ 1,4 = 2,1 ���/��� 

4.1.2 Charakteristické zatížení pro konkrétní osovou vzdálenost 

��á�é "#$  = 0,9 ∗ 1%���&á  &'�á�(���� & ���) = 0,9   ���/�� 
��ℎ�� �é "#*  = 1,5 ∗ 1%���&á  &'�á�(���� & ���) = 1,5   ���/�� 
+(��(� "#  = "#$ + "#* = 2.4   ���/�� 

4.1.3 Návrhové zatížení pro konkrétní osovou vzdálenost 

��á�é ".$  = 1,1 ∗ 1%���&á  &'�á�(���� & ���) = 1,1   ���/�� 
��ℎ�� �é ".*  = 2,1 ∗ 1%���&á  &'�á�(���� & ���) = 2.1   ���/�� 
+(��(� ".  = ".$ + ".* = 3,2   ���/�� 

4.2 Určit maximální ohybový moment Mmax a posouvající sílu Vmax 

��/ �á��í �ℎ12�&ý ���(��
= 18 ∗ návrhové zatížení pro konkrétní osovou vzdálenost
∗ upravená délka nosníku� = 5,651 ���/�� 
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EFGH = 18 ∗ 3,2 ∗ 3,759� = 5,652 ���/�� 
��/ �á��í I���J&�Kí+í �í��

= 12 ∗ návrhové zatížení pro konkrétní osovou vzdálenost
∗ upravená délka nosníku = 6,014 ���� 

LFGH = 12 ∗ 3,2 ∗ 3,759 = 6,014 ���� 
4.3 Návrh rozměrů 

�á&Mℎ�&á I(&���� ���(M á�J
= modiPikační součinitel pro nahodilé zatížení ∗ charakteristická pevnost v ohybusoučinitel vlastností materiálů= 16615,385 ��V�� 
"F. = �FW.* ∗ "F#XF = 0,8 ∗ "F#1,3 = 0,8 ∗ 270001,3 = 16615,385��V�� 
��M�á��&é ��Iě�í = maximální ohybový momentprůřezový modul = ⋯ ��V�� 
]F. = EFGH^ = EFGH112 ∗ ℎ_ = 5,652 112 ∗ 0,16_ = 16558,594 ��V�� 
]F. ≤ "F. 

EFGH112 ∗ ℎ_ ≤ "F.  →  12 ∗ EFGHℎ_ = "F. →   12 ∗ EFGHℎ_ = "F.   → ℎ = b12 ∗ EFGH"F.
c

 

ℎ = b12 ∗ 5,65216615,385c = 0,16 ��� 
h - výška profilu              h/2 = b – šířka profilu 

zaokrouhlit na vyšší vyráběný profil – návrh 90 x 180 ���� 
do výpočtu se vždy zadává převedeno na ��� 
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4.4 Posouzení na I. mezní stav 

4.4.1 Normálové napětí (reálné napětí v materiálu) 

]F. = EFGH^ = EFGH16 ∗ 2 ∗ ℎ� = 5,65216 ∗ 0,09 ∗ 0,18� =  11629,63��V�� 
]F. ≤ "F. 

11629,63 ≤ 16615,385              VYHOVUJE/NEVYHOVUJE                 

posouzení, zda napětí nepřevyšuje pevnost materiálu  

4.4.2 Tangenciální napětí (reálné napětí v materiálu) 

�á&Mℎ�&á I(&���� ���(M á�J
= modiPikační součinitel pro nahodilé zatížení ∗ charakteristická pevnost ve smyku

součinitel vlastností materiálů

= ⋯ ��V�� 

"d. =
�FW.* ∗ "d#

XF

=
0,8 ∗ "F#

1,3 
=

0,8 ∗ 2600

1,3 
= 1600 ��V�� 

���e(�+ á��í ��Iě�í = 1,5 ∗
maximální posouvající síla

plocha proPilu
= ⋯ ��V�� 

 

gF. = 1,5 ∗
LFGH

2 ∗ ℎ
= 1,5 ∗

6,014

0,09 ∗ 0,18
= 556,852 ��V�� 

gF. ≤ "d. 

556,852 ≤ 1600             VYHOVUJE/NEVYHOVUJE                 posouzení, 

zda napětí nepřevyšuje pevnost materiálu  

4.5 Posouzení na II. mezní stav 

4.5.1 Stálé 

hi*$j$ =
5 ∗ +ℎ�M���(M �� +�é '��íž(�í ��á�é ∗ JIM�&(�á �é���k

384 ∗ ���J� IMJž���� ∗ 1000 ∗
1

12
∗ šíř�� IM�" �J ∗ &ýš��_

= 0,00465��� 

hi*$j$ =
5 ∗ "#$ ∗ �k

384 ∗ mFnG* ∗ 1000 ∗
1

12
∗ 2 ∗ ℎ_

=
5 ∗ 0,9 ∗ 3,759k

384 ∗ 11500 ∗ 1000 ∗
1

12
∗ 0,09 ∗ 0,180_

= 0,00465��� 
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4.5.2 Nahodilé 

hi*$j* = 5 ∗ +ℎ�M���(M �� +�é '��íž(�í ��ℎ�� �é ∗ JIM�&(�á �é���k
384 ∗ ���J� IMJž���� ∗ 1000 ∗ 112 ∗ šíř�� IM�" �J ∗ &ýš��_

= 0,00504��� 
hi*$j* = 5 ∗ "#* ∗ �k

384 ∗ mFnG* ∗ 1000 ∗ 112 ∗ 2 ∗ ℎ_

= 5 ∗ 1,5 ∗ 3,759k
384 ∗ 11500 ∗ 1000 ∗ 112 ∗ 0,09 ∗ 0,18_ = 0,00504��� 

4.5.3 Celkový průhyb 

hoi* = hi*$j$ ∗ %1 + 0,6) + hi*$j*%1 + 0,25)
= 0,00465 ∗ %1 + 0,6) +  0,00504 ∗ %1 + 0,25) = 0,014��� 

maximální povolený průhyb 

hoi*FGH = �150  �ž �300 

hoi*FGH = 3,759150  �ž 3,759300 = 0,025 �ž  0,013 

 

hoi* ≤ hoi*FGH 

0,014 ≤ 0,025             VYHOVUJE/NEVYHOVUJE           posouzení, zda 

průhyb nepřevyšuje maximální povolený průhyb 
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5 Průvodní a technická zpráva 

Obsahem průvodní a technické zprávy je urbanistické a dispoziční řešení spolu 

s architektonickým a konstrukčním řešením. 

5.1 Urbanistické a dispoziční řešení 

Plán rodinného domu je navržen jako stavba k trvalému bydlení na okraji 

Křenic, Praha-východ. Budova je volně stojící, umístěná do levé části pozemku 

a přístupná ze všech čtyřech stran. Pozemek poskytl zrealizovat i parkovací místa pro 

dvě auta. Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny k hranici pozemku. Na okolních 

pozemcích jsou další stavební parcely pro rodinné domy, ale většina staveb nebyla 

zatím realizována. 

Stavba je pro trvalé obývaní jako rodinný dům. Kapacita stavby je pro 3 lidi. 

Stavba má jeden hlavní a jeden vedlejší únikový východ. Nosná konstrukce je 

z masivního smrkového lepeného dřeva, řešená jako dvojitá roubená stěna a v ní se 

nachází konopná izolace. Roubená konstrukce stavby, určuje její hlavní architektonický 

ráz. Investoři si přáli zachovat dřevěné stěny z lepených dřevěných profilů ze smrku.  

Energetická náročnost budovy spadá do kategorie C - standardní a okny s izolačním 

dvojsklem. 

Plocha pozemku je 1801,3 m2, zastavěná plocha je 99,1 m2 a užitná plocha domu je 

156,4 m2.  

Stavba je orientované na severozápad, kde se v 1. N.P. nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem. V tomto pokoji je francouzské okno, které slouží i jako únikový 

východ. Koupelna s toaletou je umístěna také v tomto podlaží. Technická místnost pro 

ohřev teplé užitkové vody, se nachází vedle hlavního vchodu. Obývací pokoj 

a kuchyňský kout je orientován na severozápad, zahrnuje schody do druhého patra, kde 

se nachází galerie a pokoj, který má záchod. V rámci technických možností stavebního 

systému jsou všechny místnosti dostatečně osvětleny přirozeným světlem a také jsou 

všechny přirozeně větratelné.  

5.2 Architektonické a konstrukční řešení 

Stavba je navržena jako roubená konstrukce z hraněných smrkových předem 

vysušených profilů, založená na základové desce. Stavba má dvě nadzemní patra, 1. 

nadzemní podlaží je s viditelnými pohledovými stropními trámy, v 2. nadzemním 
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podlaží je otevřená střešní konstrukce. Z tohoto důvodu byl zvolen zateplovací systém 

mezi krokvemi.  

Celá konstrukce má povrchovou úpravu ze speciální lazury v odstínu mahagon. 

V tomto odstínu jsou také provedeny stropní podhledy a podlahy. Krov hambálkové 

střechy o sklonu střešní roviny 45° je dřevěný, převážně ze SM lepeného lamelového 

dřeva. Krytina střechy je nehořlavá – střešní pálené tašky TONDACH na laťování. 

Krokevní zateplovací systém byl zvolen z konopné izolace od firmy Vicarius Canna. 

Základy stavby jsou navrženy v rozsahu, který je patrný z výkresové části 

v projektové dokumentaci. Betony, které byly použity pro základovou konstrukci, jsou 

specifikovány v konstrukční části projektové dokumentace. Betonová základová 

konstrukce bude prováděná do systémového bednění nad stávajícím terénem (po 

sejmutí ornice) do ručně začištěných výkopů stavby, pod úrovní terénu. Základová 

spára bude vysypána kamenivem fr. 64-32 a zhutněna na únosnost cca 0,2 Mpa. Po 

provedení rozvodů kanalizace a zhutnění násypů budou jednotlivé základové pásy 

doplněny podkladním betonem, který bude vyztužen ocelovými sítěmi. Podkladní 

betony budou vybetonovány na vrstvě tl. cca 150 mm hutněného štěrkopískového 

podsypu. Základové pasy budou z prostého betonu bez vyztužení věncem. Prostupy 

základovými konstrukcemi budou upřesněny specializovanými částmi projektu 

(zdravoinstalace). 

Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačních pásů z ELASTEK 

modifikovaného asfaltu.  

Vnější výplně otvorů ve fasádě (okna) budou z dřevěných profilů firmy OTHERM 

s větratelným křídlem, výplň tvoří tepelně izolační dvojsklo. Exteriérové vstupní dveře 

budou dřevěné. Interiérové dveře budou dřevěné plné standardní otevíravé. 

Podlahy v domě jsou navrženy dle účelu místnosti – dlažba nebo dřevěné parketové 

vlysy.  

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická 

bilance objektu bude dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném 

v souladu se zákonem o hospodaření energií. 

Stavební parcely pro výstavbu RD nejsou součástí záplavového území, v místě 

nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se 

zvýšenou seizmicitou. Na pozemku bylo provedeno měření půdního radonu a závěrem 

měření je STŘEDNÍ radonový index. Protiradonové opatření bude spočívat v použití 
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hydroizolační lepenky nebo folie s protiradonovou charakteristikou. Hlavní dopravní 

tah je od pozemku vzdálen v dostatečné vzdálenosti, proto není možno uvažovat žádné 

hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalitě samostatně 

posuzovat. Není znám ani žádný jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalitě. 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností domů jsou 

minimálně 6m. Výstavba RD je koncepčně uvažována jako jeden realizační a situační 

celek. Sousedící parcely nejsou v žádném případě dotčeny požárně nebezpečným 

prostorem.  

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou 

č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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6 Výkresová dokumentace 

Ve výkresové dokumentaci je obsažena výkresová část studie a detailnější 

prováděcí projekt. 

6.1 Výkresová část studie  

Tato část obsahuje 4 výkresy: Situace celého pozemku (1:200), Půdorys (1:100), 

Řez (1:100) a pohledy (1:100)  

6.1.1 Situace celého pozemku 

Ukazuje celý pozemek s jeho vybavením. Dlážděná příjezdová cesta je na konci 

rozšířená na dvě parkovací místa. Je situována u domu, kde je také hlavní vchod. Za 

domem se nachází bazén a velká zahrada.  Výkres je v měřítku 1:200. 

6.1.2 Půdorys 

Ukazuje celý dům s dvěma podlažími a jeho zařízením. Výkres je v měřítku 1:100. 

6.1.3 Řez 

Řez domem prochází přes obě patra s vybavením domu. Okótovaná je zemina, 

podlaha v přízemí, okapy, podlaha v prvním patře, výška střechy a komínu. Výkres je 

v měřítku 1 :100  

6.1.4 Pohledy 

Ukazuji všechny čtyři strany domu. Výkres je v měřítku 1:100. 

6.2 Provádějící projekt 

Prováděcí projekt obsahuje celkem osm výkresů: Situaci, Základy, Půdorys, Řez, 

Stropy, Střecha, Krov a Technické pohledy. Všechny tyto výkresy jsou v měřítku 1:50 

6.2.1 Situace 

Ukazuje celý pozemek s obrysem domu s pevným bodem FIX. Dále zobrazuje 

vodovodní, elektrickou a kanalizační přípojku. Výkres je v měřítku 1:200.  

6.2.2 Základy 

Znázorňují základové pásy, na nichž leží obvodové nosné stěny a nosné příčky. 

Výkres je v měřítku 1:50. 
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6.2.3 Půdorys 

Ukazuje skladbu stěny přízemního roubeného a prvního panelového patra. Jsou tam 

okótované okna, stěny, výklenky a délka strany domu, výškové kóty, osy dveří. 

V tabulce je soupis pokojů a jejich podlah. Výkres je v měřítku 1:50. 

6.2.4 Řez 

Zde je svislý řez domem, v kterém je vidět skladba základů, podlahy, stěn, stropu 

a střechy. Výkres je v měřítku 1:50. 

6.2.5 Stropy 

Stropnice uložené ve stěně. Okótované jsou osové vzdálenosti stropnic. Výkres je 

v měřítku 1:50. 

6.2.6 Střecha 

Sedlová střecha a její sklon, okapy, komín, střešní okno, komínová lávka a krytina. 

Okótované jsou okapy a střešní roviny. Výkres je v měřítku 1:50.  

6.2.7 Krov 

Hambálkový krov s okenní výměnou. Okótované jsou osy krokví. Výkres je 

v měřítku 1:50. 

6.2.8 Technické pohledy 

Všechny čtyři pohledy na dům včetně otevírání oken. Popisuje povrchovou úpravu 

součásti domu. Výkres je v měřítku 1:50. 

 

 [Tabulka č. 2. Jednotlivé části výkresové dokumentace] 

Studie podle individuálního zadání projektů  

Situace 1:200 
umístění domu na pozemku včetně 

zařizovacích předmětů 

Půdorys 1:100 
půdorys domu včetně zařizovacích 

předmětů 

Řez 1:100 řez domem včetně zařizovacích předmětů 

Pohledy 1:100 
pohledy na dům včetně zařizovacích 

předmětů 

Prováděcí projekt 
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Situace 1:200 
umístění domu na pozemku včetně 

zasíťování 

Základy 1:50 
základová deska/ základové pasy/ 

základové patky 

Půdorys 1:50 
půdorys domu bez zařizovacích předmětů 

s viditelnou skladbou stěny 

Řez 1:50 
řez domem bez zařizovacích předmětů 

s viditelnou skladbou stěny 

Stropy 1:50 
půdorys a řez stropní konstrukcí 

s viditelnou skladbou stropu 

Střecha 1:50 
půdorys střechy, řešení odvodnění 

střešních rovin 

Krov 1:50 
půdorys a řez střešní konstrukcí 

s viditelnou skladbou střechy 
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7 Schodiště 

7.1 Konstruk ční příprava výroby stavebně-truhlá řského výrobku 

V této kapitole jsem vypracoval návrh stavebně-truhlářského výrobku dřevěného 

schodiště - Dřevěné schodiště se zapuštěnými stupni, včetně výkresové dokumentace 

a soupisu materiálu. Typ zvoleného schodiště je vhodný do této dřevostavby. 

Konstrukce schodiště je řešená upevněním na stávající konstrukci. 

Návrh výkresové dokumentace jsem zpracoval v měřítku 1:20. Dále konstrukční 

řešení řezů je v měřítku 1:5 (množství řezů odpovídající typu konstrukce), včetně 

detailů zabudování do této konkrétní konstrukce dřevostavby. 

7.1.1 Návrh pohledy 1:20 

Návrh výkresové dokumentace obsahuje tři pohledy – nárys, bokorys a půdorys. 

7.1.2 Konstruk ční řešení 

Obsahuje detailní řezy 1:5 (množství řezů odpovídají typu konstrukce) 

7.1.3 Soupis materiálů: Kusovník 

Obsahuje soupis všech materiálů a spojovacích prostředků použitých na schodišti.  

[Tabulka č. 3. Kusovník] 

KUSOVNÍK 7.1.3 

NÁZEV VÝROBKU: SCHODIŠTĚ 

P. č. Název dílce Materiál Ks Tloušťka Šířka Délka Plocha Objem 

(mm) (mm) (mm) (m2) (m3) 

1 schodnice SP 2 60 295 1660 0,4897 0,058764 

2 schodnice SP 2 60 295 3057 0,901815 0,108218 

3 stupnice  SP 12 40 280 940 0,2632 0,126336 

4 stupnice  SP 1 40 260 940 0,2444 0,009776 

5 mezipodesta SP 1 40 1000 1000 1 0,04 

6 madlo SM 1 40 60 1350 0,081 0,00324 

7 madlo SM 1 60 60 2921 0,17526 0,010516 

8 madlo SM 1 60 60 2320 0,1392 0,008352 

9 madlo SM 1 60 60 1100 0,066 0,00396 

10 madlo SM 1 60 60 620 0,0372 0,002232 

11 madlo SM 1 60 60 720 0,0432 0,002592 
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12 sloupek SM 1 60 60 1070 0,0642 0,003852 

13 sloupek SM 1 60 60 1040 0,0624 0,003744 

14 sloupek SM 2 60 60 1080 0,0648 0,007776 

15 sloupek SM 3 60 60 1100 0,066 0,01188 

16 sloupek SM 1 60 60 740 0,0444 0,002664 

17 šprušle SM 26 20 20 968 0,01936 0,010067 

18 šprušle SM 33 20 20 1070 0,0214 0,014124 

19 šprušle SM 1 20 20 1010 0,0202 0,000404 

20 šprušle SM 1 20 20 895 0,0179 0,000358 

21 šprušle SM 1 20 20 780 0,0156 0,000312 

22 věnec SM 2 60 60 920 0,0552 0,006624 

23 závitová tyč 18x270 2           

24 matka 18 4           

25 závitová tyč 18X400 1           

26 úhelník 80x80x5 5           

27 svorník 18X1000 5           

28 vrut 8x180 15           

29 podložka 18 4           

30 vrut 5x60 18           

31 napouštědlo           10,70435   

32 lazura           10,70435   

 

7.2 Návrh technologie výroby stavebně-truhlá řského výrobku 

Návrh technologie výroby, stavebně-truhlářského výrobku dřevěného schodiště, je 

zpracován včetně návrhu vstupní suroviny (dřevina, vlhkost, průřez), kování, 

technologie výroby formou blokového schématu a pracovního postupu, povrchové 

úpravy a ošetření výrobku, výpočet spotřeby nátěrové hmoty včetně kalkulace ceny. 

7.2.1 Blokové schéma výroby 

Blokové schéma včetně vstupů a výstupů všech materiálů a spojovacích materiálů. 

[Tabulka č. 4. Pracovní postup SP] 
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[Tabulka č. 5. Pracovní postup sloupek] 

 

[Tabulka č. 5. Pracovní postup madlo] 

 

č.o. název operace zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy
p.pra

c. zdroj pozn.

22

3 1

Pracovní postup
Vypracoval: Jakub Šnajdr

Rok: 2015/2016

1

Čisté rozměry dílce: 45×45×2000

Materiál:SM Dílec: SP

Třída: 4 DST

1

1vytvrzení
klimatizova-ná 

místnost
10-25 oC 6-10 hod

hranolky s PVAC

skládání souboru člověk

4

nánášení l. směsy

Válcová 
nanášečka ALE

pracovní šířka 
1300mm tloušťka 
mat 45mm 1.6 kW

Nános 0,5 mm, 
posuv 3,5-17 

(m/min)
hranolek, PVAC 

lisování kolejnicová svěrka - 8 h 0,5 Mpa hranolky s PVAC deska

deska deska

- ručně hranolky s PVAC hranolky s PVAC

č.o.
název 

operace
zařízení

technické 
par.

technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 2

5 1broušení

Univerzáln
í bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. válečku (ot/min) 
3800rychlost br. pásu (m/s) 15 

prům. kotouče (mm) 500

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. hřídele ot/min. 4300 - 
5500 Uz=0,3mm v=70m/s 

U=60m/min                          

Pracovní postup
Dílec: Sloupek Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 45×45 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

neopracova
ný přířz

přířez, 
odřezky, 

piliny

příčné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky ot/min 2860 průměr pily 
m 450 v=70m/s U=0,4mm 

(rozvod)
přířez

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

4 str. 
oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky vřeten 1 - 6 ot/min 
6000 posuv m/min 8 - 36                     
počet vřeten celkem ks 8

zkrácený 
přířez

opracovaný 
přířez, piliny

oprac. 
přířez 

obroušený 
přířez, piliny

frézování
Spodní 

frézka SF 
401

1 vřeteno 
1,5 kW

otáčky vřeten 1 - 5 ot/min 
4500 posuv m/min 7 - 30                     

obroušený 
přířez

sloupek, 
piliny
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[Tabulka č. 6. Pracovní postup šprušle] 

 

[Tabulka č. 7. Pracovní postup mezipodesta] 

 

č.o.
název 

operace
zařízení

technické 
par.

technologi
cké par.

vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 2

5 1

6 1broušení

Univerzáln
í bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 

pásu (m/s) 
15 prům. 
kotouče 

(mm) 500

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
m 

Pracovní postup
Dílec: Madlo Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

neopracov
aný přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

příčné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

PWM 45 
Tos 

Svitavy

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 

přířez

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

madlo
madlo, 
piliny

4 str. 
oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

zkrácený 
přířez

opracovan
ý přířez, 

piliny

vrtání
Proma BV-
25FB/400

1 vřeteno 
900 W 

otáčky 
vřetene 1-
4 ot/min 

3800 

madlo

madlo s 
otvorama 

na 
šprušle, 

piliny

frézování
Spodní 

frézka SF 
401

1 vřeteno 
1,5 kW

otáčky 
vřeten 1 - 
5 ot/min 

obroušený 
přířez

madlo, 
piliny

č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

1 1
přesné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

PWM 45 
Tos 

Svitavy

Pracovní postup
Dílec: Šprušle Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

nakrácené 
šprušle, 

piliny 
odřezky

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 
(rozvod)

šprušle 
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[Tabulka č. 8. Pracovní postup stupnice] 

 

č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 1broušení

Univerzáln
í bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 

pásu (m/s) 
15 prům. 
kotouče 

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

Pracovní postup
Dílec: Mezipodesta Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 1000×40×1000 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
Zkracovac

í 
manipulač

ní pila 
PWM 45 

Tos 

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

m/min 8 - 
36 

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

neopracov
aný přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

přířez

zkrácený 
přířez

oprac. 
přířez 

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

opracovan
ý přířez, 

piliny

obroušený 
přířez, 
piliny
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[Tabulka č. 9. Pracovní postup Schodnice] 

 

[Tabulka č. 10. Pracovní postup schody] 

č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 1broušení

Univerzáln
í bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 

pásu (m/s) 
15 prům. 
kotouče 

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

Pracovní postup
Dílec: Stupnice Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
Zkracovac

í 
manipulač

ní pila 
PWM 45 

Tos 
Svitavy

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 
(rozvod)

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

m/min 8 - 
36                     

počet 

neopracov
aný přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

přířez

zkrácený 
přířez

oprac. 
přířez 

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

opracovan
ý přířez, 

piliny

obroušený 
přířez, 
piliny

č.o.
název 

operace
zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 2

5 2

6 1

frézování

vrtání

broušení
Univerzální bruska 

KDR 500 UB

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá rozmítací 
pila PKSN 20 A Tos 

Svitavy

Pracovní postup
Dílec: Schodnice Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

výkon 2,2 kW výška 

řezu 100mm max

ot. pil. hřídele ot/min. 
4300 - 5500 Uz=0,3mm 

v=70m/s U=60m/min                          

Zkracovací 
manipulační pila 

PWM 45 Tos Svitavy

výkon 3,2 kW průměr 
pily 450

otáčky ot/min 2860 
průměr pily m 450 
v=70m/s U=0,4mm 

(rozvod)

Čtyřstraná tvarovací 
frézka FP 160 B

počet vřeten celkem ks 
8

otáčky vřeten 1 - 6 
ot/min 6000 posuv 

m/min 8 - 36                     
počet vřeten celkem ks 

8

1 vřeteno 1,5 kW

otáčky br. válečku 
(ot/min) 3800rychlost 

br. pásu (m/s) 15 prům. 
kotouče (mm) 500

Proma BV-25FB/400 1 vřeteno 900 W 

SP SP, piliny

SP

schodnice

oprac. 
přířez 

schodnice

Spodní frézka SF 401

1 kW zrnitost 100

otáčky vřetene 1-4 
ot/min 3800 

schodnice, piliny

schodnice, piliny

obroušený 
přířez, piliny

schodnice s 
orvorama na 

šprušle

otáčky vřeten 1 - 5 
ot/min 4500 posuv 

m/min 7 - 30                     
schodnice

schodnice s 
otvorama na 

stupnice, piliny
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[Tabulka č. 11. Pracovní postup věnec] 

 

7.2.2 Pracovní postup výroby 

Obsahuje všechny pracovní operace, se strojními zařízeními a technické 

a technologické parametry stroje. 

7.2.3 Povrchová úprava 

Obsahuje výběr napouštědla (technický list), výběr nátěrové hmoty (technický list) 

a vlastní výpočet spotřeby lazury a napouštědla. Jako vhodné napouštědlo jsem zvolil 

Rhenocolor Aquabeize RKF. Jako vhodný NH jsem zvolil Luxus lazurovací lak na 

dřevo v odstínu mahagon. 

[Tabulka č. 12. Výpočet spotřeby lazury a napouštědla] 

výpočet spotřeby lazury a napouštědla 

č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par.

vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

4 1

5 2balení člověk - folie

Rok: 2015/2016

1 3

2 1

3 2

kompletac
e

člověk - stůl
schodnice,stupnice,mezipo
desta,šprušle,madlo,sloupe

k, zavitová tyč,vruty

Pracovní postup
Dílec: Schody Materiál:SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 45×45×2000 Třída: 4 DST

schody

schody, folie schody

povrchová 
úprava

člověk - štetec
schody, napoučtědlo, 

lazura
schody

vytvrzení
klimatizova-
ná místnost

10-25 oC 10h schody schody

oprava 
vad

člověk - špachtle schody, tmel schody

č.o.
název 

operace zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

opracovaný 
přířez, piliny

1

4 broušení
Univerzální 
bruska KDR 

500 UB
1 kW zrnitost 100

otáčky br. válečku 
(ot/min) 3800rychlost br. 

pásu (m/s) 15 prům. 
kotouče (mm) 500

oprac. přířez 
obroušený 

přířez, piliny
1

3
4 str. 
oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 

frézka FP 160 
B

počet vřeten 
celkem ks 8

otáčky vřeten 1 - 6 
ot/min 6000 posuv m/min 

8 - 36 
zkrácený přířez

přířez, 
odřezky, piliny

2

2
příčné 
krácení

Zkracovací 
manipulační 
pila PWM 45 
Tos Svitavy

výkon 3,2 kW 
průměr pily 450

otáčky ot/min 2860 
průměr pily m 450 
v=70m/s U=0,4mm 

(rozvod)

přířez
zkrácený 

přířez, 
odřezky, piliny

2

1
podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací pila 

PKSN 20 A Tos 
Svitavy

výkon 2,2 kW 

výška řezu 

100mm max

ot. pil. hřídele ot/min. 
4300 - 5500 Uz=0,3mm 

v=70m/s U=60m/min                          

neopracovaný 
přířez

Pracovní postup
Dílec: věnec Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr
Čisté rozměry dílce: 60×60×920 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016
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a b c b*c a*c a*b   

60 295 1660 0,4897 0,0996 0,0177   

60 295 3057 0,901815 0,18342 0,0177   

40 280 940 0,2632 0,0376 0,0112   

40 260 940 0,2444 0,0376 0,0104   

60 1000 1000 1 0,06 0,06   

60 60 1350 0,081 0,081 0,0036   

60 60 2921 0,17526 0,17526 0,0036   

60 60 2320 0,1392 0,1392 0,0036   

60 60 1100 0,066 0,066 0,0036   

60 60 620 0,0372 0,0372 0,0036   

60 60 720 0,0432 0,0432 0,0036   

60 60 1070 0,0642 0,0642 0,0036   

60 60 1040 0,0624 0,0624 0,0036   

60 60 1080 0,0648 0,0648 0,0036   

60 60 1100 0,066 0,066 0,0036   

60 60 740 0,0444 0,0444 0,0036   

20 20 968 0,01936 0,01936 0,0004   

20 20 1070 0,0214 0,0214 0,0004   

20 20 1010 0,0202 0,0202 0,0004   

20 20 895 0,0179 0,0179 0,0004   

20 20 780 0,0156 0,0156 0,0004   

              

      3,837235 1,35634 0,1586 *2 

    celkem 10,70435 m2 

    čistá spotřeba využití % jednotková cena THN   

    10,70435 85 250 12,59335 m2 

    10,70435 85 155 12,59335 m2 

 

7.2.4  Kalkulace ceny 

Obsahuje výpočet technicko-hospodářské využití materiálu (THN). 

[Tabulka č. 13.THN] 

Technicko-hospodářské využití materiálu 
Dílec
: Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr 

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016 

p.č. 
název 

materiálu 

měrná 
jednotk
a 

čistá 
spotřeba 

% 
využití THN 

jednotková 
cena Kč 

náklady na 
materál Kč 

1 SP (SM)  m2 0,4897 85 
0,57611

8 
3100 1785,9658 

2 SP (SM)  m2 0,901815 85 
1,06095

9 
3100 3288,9729 



   

 55 

3 SP (SM)  m2 0,2632 85 
0,30964

7 
3100 959,9057 

4 SP (SM)  m2 0,2444 85 
0,28752

9 3100 891,3399 

5 SP (SM)  m2 1 85 
1,17647

1 
3100 3647,0601 

6 SM masiv m3 0,00486 56 0,00868 4800 41,664 

7 SM masiv m3 0,010516 56 0,01878 4800 90,144 

8 SM masiv m3 0,008352 56 0,01491 4800 71,568 

9 SM masiv m3 0,00396 56 0,00707 4800 33,936 

10 SM masiv m3 0,002232 56 0,00399 4800 19,152 

11 SM masiv m3 0,002592 56 0,00463 4800 22,224 

12 SM masiv m3 0,003852 56 0,00688 4800 33,024 

13 SM masiv m3 0,003744 56 0,00669 4800 32,112 

14 SM masiv m3 0,007776 56 0,01389 4800 66,672 

15 SM masiv m3 0,01188 56 0,02121 4800 101,808 

16 SM masiv m3 0,002664 56 0,00476 4800 22,848 

17 SM masiv m3 0,010067 56 0,01798 3500 62,93 

18 SM masiv m3 0,014124 56 0,02522 3500 88,27 

19 SM masiv m3 0,000404 56 0,00072 3500 2,52 

20 SM masiv m3 0,000358 56 0,00064 3500 2,24 

21 SM masiv m3 0,000312 56 0,00056 3500 1,96 

22 SM masiv m3 0,006624 56 
0,01182

9 
4800 57,77 

23 
závitová tyč 
270 

ks 2 100 2 31,32 62,64 

24 matice ks 14 100 14 4,65 65,1 

25 
závitová tyč 
400 

ks 1 100 1 46.4 46,4 

26 úhelník ks 1 100 1 10 10 

27 svorník 1000 ks 5 1000 5 116 580 

28 vrut 180 ks 15 100 15 11,33 169,95 

29 podložka ks 14 100 14 0,5 7 

30 vrut 60 ks 18 100 18 1,2 21,6 

31 napouštědlo l 1,7799 85 2,0939 250 523,475 

32 lazura l 0,5209 85 0,89739 155 134,609 

Celkem Kč 12944,8604 
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Závěr 

Úkolem této ročníkové práce byla konstrukce zadaného rodinného roubeného 

domu. Dům musel splňovat veškeré podmínky pro stavební povolení a všechny normy, 

které jsou k tomu příslušné. Dalším úkolem bylo zpracovat konstrukci dřevěného 

schodiště, které je v tomto domě.  

V této práci jsem zpracoval technický popis konstrukčního systému, studii, 

výkresovou dokumentaci, tepelně – technického a statického posouzení vybraných části 

konstrukce, konstrukci schodiště se zapuštěnými stupni.  V této své práci jsem využil 

znalosti získaných ve škole a technické podpory ve formě počítačových programů jako 

AutoCad 2012. Cílem této ročníkové práce bylo podle školních postupů navrhnout 

kvalitní, rodinný dům s vhodnou stavebně truhlářskou konstrukcí a bude odpovídat 

příslušným normám.  

Vybrané části konstrukce jsem tepelně – technicky posoudil v programu na 

www.tzb-info.cz. Posuzované konstrukce vyhověly předepsaným normovým 

požadavkům na jednotlivé typy konstrukcí. Také jsem staticky posoudil konstrukci 

stropu. Tyto vyhověly předepsaným normovým požadavkům, v rámci dostatečnosti 

a bezpečnosti, ale i ekonomičnosti. Následně jsem zpracoval projektovou dokumentaci 

k jedné stavebně truhlářské konstrukci schodů z tohoto domu, tak aby vyhovovala 

konstrukci domu, byla vyrobitelná, funkční, ekonomická a ekologická. 
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Přílohy 

Příloha: CD nosič 

- zadání  

- ročníková práce 

- přílohy  

- podklady   

Příloha: 

 č. 1 technický list Rhenocolor Aquabeize RKF 

 č. 2 technický list Luxus lazurovací lak na dřevo 

  





 

 
 

Technický list 
 
 

 
Datum revize:11.3.2013 

LUXUS LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet. 
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Silnovrstvý lazurovací lak na vodní bázi pro ochranu a estetickou úpravu dřevěných ploch v interiéru i exteriéru. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Charakteristika: 
 chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy 
 zachovává přírodní kresbu dřeva 
 vytváří vysoce odolnou vrstvu 
 vhodný pro nátěry ploch s nároky na luxusní vzhled 
 při aplikaci nestéká 
 rychleschnoucí 
 jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení 

barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídavku 
max. 10% 

 obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV 
filtrem (mimo bezbarvého bez UV filtru) 

 neškodí rostlinám ani životnímu prostředí 
 může přijít do styku s potravinami, není však pro tento 

účel přímo určen 
 
Příklady použití: 
 nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, 

dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod. 
 dřevěné plochy v exteriérech jako okna, dveře, 

konstrukce a obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní 
nábytek, ploty, brány, zahradní domky apod. 

 interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídelny, 
školy, nemocnice, společenské prostory atd.) 

 
Provedení:  

Barva: transparent, transparent s UV filtrem, dub, kaštan, 

mahagon, palisandr, pinie, teak, ořech, dub antik 
Balení: plastové obaly 0,75l, 2,5l 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním 
přebruste po létech a očistěte. Z dříve ošetřených dřevěných 
povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebruste a 
očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulózovým 
ředidlem. Pro zvýšení životnosti a ochrany dřeva v exteriéru 
použijte bezbarvý podkladový nátěr Soudal ZÁKLAD. 
Aplikace: Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro 
vodou ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, 
válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení 
laku, případné kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení 
polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu 
doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch 
dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. 
Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, 
plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost). 
Aplikační teplota: vzduchu i podkladu +5°C až + 30°C. 
Čištění: Nářadí ihned po skončení práce čistěte vodou. 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách 
+5°C až +25°C. Chraňte před mrazem! 
 
Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti 
práce. Další pokyny viz etiketa výrobku. 
 
Poznámky: 
 doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12% 
 dřevo napadené plísní nebo houbami předem ošetřete 

Soudal BIOSAN 
 v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým 

obsahem pryskyřic (např. borovice) 
 nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště  
 

 
 

Báze akrylát 

Obsah netěkavých látek 30% 

Konzistence tixotropní 

Měrná hmotnost 1,05 g/cm
3
 

Vydatnost (v jedné vrstvě) 10-14 m
2
 /1 l 

Vzhled povrchu sametový lesk 



Výtěžnost Cena za

[%] jednotku

TP 18 85 m2

BK 19 85 m2

TP 30 85 m2

BK - truhlářská 3 85 m2

BK - truhlářská 8 85 m2

BK - truhlářská 12 85 m2

BK - vodovzdorná stavební 18 85 m2

16 85 m2

18 85 m2

25 85 m2

28 85 m2

16 85 m2

18 85 m2

30 85 m2

3,3 85 m2

18 68 m3

22 64 m3

24 62 m3

38 57 m3

40 56 m3

45 50 m3

50 50 m3

18 66 m3

24 63 m3

32 58 m3

50 52 m3

18 66 m3

24 63 m3

32 58 m3

50 52 m3

3 85 m2

4 85 m2

5 85 m2

UF - 84 kg

PVAC - 84 kg

Závěs zadlabávací - 100 ks

Závěs zašroubovávací - 100 ks

Rozvorový uzávěr - 100 ks

Jazýčkový uzávěr - 100 ks

3 100 ks

4 100 ks

5 100 ks

3 100 ks

4 100 ks

5 100 ks

Sklo tabulové

Lepidlo

Kování

Spojovací prostředky

Vrut

Hřebík

DTD

MDF

DVD

Řezivo

SM/JD, BO

JV, JL, JS, DB

BK

Tabulka výtěžnosti 

Materiál Tloušťka Jednotka

PDL

PDP
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Oblasti použití:  
Rhenocolor Aquabeize RKF je k použití připravené mořidlo pro dřeva, jako dub, jasan, buk, smrk, jako i jiná 
tvrdá i měkká dřeva.  
K použití v průmyslové velkovýrobě. 
 
Vlastnosti: 
Rhenocolor Aquabeize má dobrý hloubkový účinek a dobrou světlostálost. Mořidla se vyrábí v základních 
odstínech dle vzorkovníku. Jednotlivé odstíny je možno mezi sebou smíchat, čímž lze docílit dalších odstínů. 
Mořidlo je rychleschnoucí a má egalizující účinky. 
 
Zpracování: 
 

Nanášení: natíráním, stříkáním, máčením 
Konzistence pro zpracování: neředěné 
Ředění: nedoporučujeme ředit vodou, vhodné je použít bezbarvého mořidla W 

601 
Čištění nástrojů: vodou nebo univerzálním ředidlem 
Čištění stříkacího zařízení: propláchnout vodou, před delšími přestávkami - (víkend) dodatečně pro-

pláchnout rozpouštědlem 
Teplota při zpracování: doporučena pokojová teplota, nezpracovávat při teplotě pod 8 °C (rozu-

mí se materiál i teplota místnosti) 
Schnutí při normálním klimatu: 20 °C, 65 - 75 % relativní vlhkost, podle nanášeného množství 30 - 120 

minut 
Spotřeba: 1 litr vystačí na 5 – 6 m2 
Skladování: v chladu, zabránit působení mrazu, v dobře uzavřených nádobách.  

V originálním balení je možno skladovat 1 rok  
Všeobecné podmínky: před upotřebením a po delším stání promíchat, nemíchat s produkty 

obsahující rozpouštědla 
 
Postup nanášení: 
Povrch dřeva po obvyklém namočení a uschnutí obrousit a zbavit prachu (brusný papír 150 – 180). Dřeva 
bohatá na pryskyřice omýt universálním ředidlem (Universalverdünner 140). Mořidlo nanášet štětcem, hou-
bičkou nebo stříkací pistolí. Nanášet rovnoměrně. Přebytky mořidla odsát tamponem (hadříkem, houbičkou) 
tahem ve směru po letech, čímž dojde také k zestejnění barevných rozdílů.  
 
Další povrchová úprava: 
Na zaschlou namořenou plochu nanášíme laky na dřevo od firmy Rhenocoll, a to stříkáním nebo poléváním. 
Můžeme povrchově upravovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky. Pokud použijeme vodou ředitelný 
lak od Rhenocollu Aquaseal 4100 nebo Aquaseal 4200, můžeme též natírat. 
  
Upozornění: 
• Provádět zkušební namoření, rozdílná dřeva vedou k rozdílným výsledkům. 
• Světlé odstíny nejlépe vyniknou na světlém dřevě. 
• Zpracovávat jen v nerezových nádobách, plast, sklo nebo keramika. 
• Použité mořidlo nevracejte do originálního balení. 
• Pro zabránění  projevům zestárnutí a zažloutnutí, používat laky odolné vůči zažloutnutí, jako např.: Pur-

Siegel s tvrdidlem Pur-Härter 4002 nebo Aquaseal 4100 / UV.   
 
Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:  
Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek.  
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Výrobce:  Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel 
Výhradní distributor pro ČR: Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice 
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Klasifikace a označení přípravku: 
Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný. 
S 23 Nevdechujte aerosoly 
S 29 Nevylévejte do kanalizace 
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů 
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
 
První pomoc: 
Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.  
Při nadýchání – žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch. 
Při potřísnění kůže – znečištěný a mořidlem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně 
omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla. 
Při zasažení očí – roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se 
s lékařem. 
Při požití – vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení. 
 
Ekologie: 
Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu. 
 
Informace o odpadech: 
Nevylévat do kanalizace. Zbytky disperze vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vy-
srážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, 
je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je 
zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové 
obaly. 
 
Dodávaná balení: 
1 l lahev 
5 l kanystr 
25 l kanystr 
 
Upozornění: 
Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní 
vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. 
Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje 
jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. 
 

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti. 
 













č.o. název operace zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy
p.pra

c. zdroj pozn.

deska deska

- ručně hranolky s PVAC hranolky s PVAC

lisování kolejnicová svěrka - 8 h 0,5 Mpa hranolky s PVAC deska

nánášení l. směsy

Válcová 
nanášečka ALE

pracovní šířka 
1300mm tloušťka 
mat 45mm 1.6 kW

Nános 0,5 mm, 
posuv 3,5-17 

(m/min)
hranolek, PVAC hranolky s PVAC

skládání souboru člověk

4 1vytvrzení
klimatizova-ná 

místnost
10-25 oC 6-10 hod

Pracovní postup
Vypracoval: Jakub Šnajdr

Rok: 2015/2016

1

Čisté rozměry dílce: 45×45×2000

Materiál:SM Dílec: SP

Třída: 4 DST

1

22

3 1



č.o.
název 

operace
zařízení

technické 
par.

technologi
cké par.

vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

1 vřeteno 
900 W 

otáčky 
vřetene 1-
4 ot/min 

3800 

madlo

madlo s 
otvorama 

na 
šprušle, 

piliny

frézování
Spodní 

frézka SF 
401

1 vřeteno 
1,5 kW

otáčky 
vřeten 1 - 
5 ot/min 

obroušený 
přířez

madlo, 
piliny

madlo
madlo, 
piliny

4 str. 
oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

zkrácený 
přířez

opracova
ný přířez, 

piliny

vrtání
Proma BV-
25FB/400

neopraco
vaný 
přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

příčné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

PWM 45 
Tos 

Svitavy

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 

přířez

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

Pracovní postup
Dílec: Madlo Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
m 

4 2

5 1

6 1broušení

Univerzál
ní bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 
pásu 

(m/s) 15 
prům. 

kotouče 
(mm) 500



č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

neopraco
vaný 
přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

přířez

zkrácený 
přířez

oprac. 
přířez 

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

opracova
ný přířez, 

piliny

obroušený 
přířez, 
piliny

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
Zkracovac

í 
manipulač

ní pila 
PWM 45 

Tos 

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

m/min 8 - 
36 

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

Pracovní postup
Dílec: Mezipodesta Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 1000×40×1000 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

4 1broušení

Univerzál
ní bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 
pásu 

(m/s) 15 
prům. 



č.o.
název 

operace
zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

Spodní frézka SF 
401

1 kW zrnitost 100

otáčky vřetene 1-4 
ot/min 3800 

schodnice, piliny

schodnice, piliny

obroušený 
přířez, piliny

schodnice s 
orvorama na 

šprušle

otáčky vřeten 1 - 5 
ot/min 4500 posuv 

m/min 7 - 30                     
schodnice

schodnice s 
otvorama na 

stupnice, piliny
1 vřeteno 1,5 kW

otáčky br. válečku 
(ot/min) 3800rychlost 

br. pásu (m/s) 15 
prům. kotouče (mm) 

500

Proma BV-25FB/400 1 vřeteno 900 W 

SP SP, piliny

SP

schodnice

oprac. 
přířez 

schodnice

výkon 2,2 kW výška 

řezu 100mm max

ot. pil. hřídele ot/min. 
4300 - 5500 

Uz=0,3mm v=70m/s 
U=60m/min                          

Zkracovací 
manipulační pila 

PWM 45 Tos Svitavy

výkon 3,2 kW průměr 
pily 450

otáčky ot/min 2860 
průměr pily m 450 
v=70m/s U=0,4mm 

(rozvod)

Čtyřstraná tvarovací 
frézka FP 160 B

počet vřeten celkem ks 
8

otáčky vřeten 1 - 6 
ot/min 6000 posuv 

m/min 8 - 36                     
počet vřeten celkem 

ks 8

Pracovní postup
Dílec: Schodnice Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá rozmítací 
pila PKSN 20 A Tos 

Svitavy

4 2

5 2

6 1

frézování

vrtání

broušení
Univerzální bruska 

KDR 500 UB



č.o.

název 
operace zařízení

technické 
par.

technologi
cké par.

vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

10-25 oC 10h schody schody

oprava 
vad

člověk - špachtle schody, tmel schody

schody, folie schody

povrchov
á úprava

člověk - štetec
schody, napoučtědlo, 

lazura
schody

vytvrzení
klimatizova-
ná místnost

stůl
schodnice,stupnice,mezip
odesta,šprušle,madlo,slou

pek, zavitová tyč,vruty

Pracovní postup
Dílec: Schody Materiál:SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 45×45×2000 Třída: 4 DST

schody

Rok: 2015/2016

1 3

2 1

3 2

kompletac
e

člověk -

4 1

5 2balení člověk - folie



č.o.
název 

operace
zařízení

technické 
par.

technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

oprac. 
přířez 

obroušený 
přířez, piliny

frézování
Spodní 

frézka SF 
401

1 vřeteno 
1,5 kW

otáčky vřeten 1 - 5 ot/min 
4500 posuv m/min 7 - 30                     

obroušený 
přířez

sloupek, 
piliny

4 str. 
oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky vřeten 1 - 6 ot/min 
6000 posuv m/min 8 - 36                     
počet vřeten celkem ks 8

zkrácený 
přířez

opracovaný 
přířez, piliny

neopracov
aný přířz

přířez, 
odřezky, 

piliny

příčné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky ot/min 2860 průměr 
pily m 450 v=70m/s 
U=0,4mm (rozvod)

přířez

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

Pracovní postup
Dílec: Sloupek Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 45×45 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. hřídele ot/min. 4300 - 
5500 Uz=0,3mm v=70m/s 

U=60m/min                          

4 2

5 1broušení

Univerzál
ní bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. válečku (ot/min) 
3800rychlost br. pásu (m/s) 
15 prům. kotouče (mm) 500



č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

neopraco
vaný 
přířez

přířez, 
odřezky, 

piliny

přířez

zkrácený 
přířez

oprac. 
přířez 

zkrácený 
přířez, 

odřezky, 
piliny

opracova
ný přířez, 

piliny

obroušený 
přířez, 
piliny

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

ot. pil. 
hřídele 
ot/min. 
4300 - 
5500 

Uz=0,3m
Zkracovac

í 
manipulač

ní pila 
PWM 45 

Tos 
Svitavy

výkon 3,2 
kW 

průměr 
pily 450

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 

Čtyřstraná 
tvarovací 
frézka FP 

160 B

počet 
vřeten 

celkem ks 
8

otáčky 
vřeten 1 - 
6 ot/min 

6000 
posuv 

m/min 8 - 
36                     

počet 

Pracovní postup
Dílec: Stupnice Materiál: SP Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1 2

2 2

3 1

podelné 
dělení

příčné 
krácení

4 str. 
oprac.

Vícelistá 
rozmítací 
pila PKSN 
20 A Tos 
Svitavy

4 1broušení

Univerzál
ní bruska 
KDR 500 

UB

1 kW 
zrnitost 

100

otáčky br. 
válečku 
(ot/min) 

3800rychl
ost br. 
pásu 

(m/s) 15 
prům. 



č.o.
název 

operace zařízení technické par. technologické par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

Pracovní postup
Dílec: věnec Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: 60×60×920 Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

1
podelné 
dělení

Vícelistá 
rozmítací pila 
PKSN 20 A 
Tos Svitavy

výkon 2,2 kW 

výška řezu 

100mm max

ot. pil. hřídele ot/min. 
4300 - 5500 Uz=0,3mm 

v=70m/s U=60m/min                          

neopracovaný 
přířez

přířez, 
odřezky, piliny

2

2
příčné 
krácení

Zkracovací 
manipulační 
pila PWM 45 
Tos Svitavy

výkon 3,2 kW 
průměr pily 450

otáčky ot/min 2860 
průměr pily m 450 
v=70m/s U=0,4mm 

(rozvod)

přířez
zkrácený 

přířez, 
odřezky, piliny

2

3
4 str. 

oprac.

Čtyřstraná 
tvarovací 

frézka FP 160 
B

počet vřeten 
celkem ks 8

otáčky vřeten 1 - 6 
ot/min 6000 posuv 

m/min 8 - 36 
zkrácený přířez

opracovaný 
přířez, piliny

1

4 broušení
Univerzální 
bruska KDR 

500 UB
1 kW zrnitost 100

otáčky br. válečku 
(ot/min) 3800rychlost br. 

pásu (m/s) 15 prům. 
kotouče (mm) 500

oprac. přířez 
obroušený 

přířez, piliny
1



č.o.
název 

operace zařízení
technické 
par.

technologi
cké par. vstupy výstupy p.prac. zdroj pozn.

nakrácené 
šprušle, 

piliny 
odřezky

výkon 2,2 

kW výška 

řezu 

100mm 

max

otáčky 
ot/min 
2860 

průměr 
pily m 450 
v=70m/s 

U=0,4mm 

Pracovní postup
Dílec: Šprušle Materiál: SM Vypracoval: Jakub Šnajdr

Čisté rozměry dílce: Třída: 4 DST Rok: 2015/2016

šprušle 1 1
přesné 
krácení

Zkracovac
í 

manipulač
ní pila 

PWM 45 
Tos 

Svitavy




















