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„Jestliže právě jdete kolem nás a zajímáte se o dřevostavbu rou
beného typu, tak přijměte pozvání do naší pro vás připravené 
roubenky. Zde se během krátké přednášky s názvem ‚Cesta k vaší 
roubence‘ můžete dozvědět vše, co vám v případě realizace, pokud 
se pro nás rozhodnete, můžeme nabídnout.“ Touto formou v podání 
Ing. Jiřího Skřípského, produktového manažera akciové společnosti 
Stavebniny DEK Praha, byli několikrát denně návštěvníci letošního 
jarního veletrhu Cesty dřeva na pražském výstavišti v Letňanech 
zváni do expozice firemní divize DEKWOOD s.r.o. Ta se kromě pa
tentované výroby dřevěných konstrukčních panelů DEKPANEL D 
(viz DM 1-2/2015) zabývá také projekcí roubených staveb a kom
pletní výrobou jejich konstrukčních prvků, v případě obvodových 
stěn ve třech způsobech roubení.

Vaše cesta k roubence 
může začínat právě u nás

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Na pražském veletrhu Cesty dřeva spo-
lečnost DEKWOOD letos širší veřejnosti 
poprvé detailněji představila svoji další 
aktivitu v oblasti dřevěného stavění, ten-
tokrát zaměřenou na roubené stavby. 
Tato prezentace probíhala ve stylové 
expozici s průčelím skutečné roubenky, 
v jejímž interiéru byly zájemcům o tento 
typ dřevostavby z řad návštěvníků k dis-
pozici lavičky a audiovizuální technika, 
kde se mohli posadit a vyslechnout 
všechny potřebné informace o celém 
procesu výběru a realizace rekreační 

roubené chalupy nebo celoročně obý-
vaného roubeného domu z produkce 
DEKWOOD. A to v rámci několikrát 
denně se opakující dvacetiminutové 
přednášky již zmíněného Ing. Jiřího 
Skřípského a firemního specialisty na 
roubenky Ing. Jana Stacha.

Od architektonického 
návrhu a projektu…

Tyto přednášky pak pokaždé začínaly 
tím, že obraz venkova v českých zemích 

vždy spoluvytvářela roubená architek-
tura, která se stala pojítkem mezi sou-
časností a světem našich předků. Poté 
pokračovaly tím, že s ohledem na to by 
tedy prvním krokem na cestě k vysněné 
roubence mělo být zpracování architek-
tonického návrhu, který si potenciální 
zákazník buď zajistí sám nebo mu jej 
pomůže zajistit firma DEKWOOD přes 
vlastní projekční divizi. Tento návrh by 
měl respektovat architektonické prvky 
charakteristické pro dané území, a to 
zejména pak tvar a provedení stěnových 

K představení nabídky v oblasti roubených staveb firma DEKWOOD zvolila stylovou expozici z průčelím skutečné roubenky
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profilů, kde má firma v nabídce několik 
různých variant (viz dále), nebo způsob 
tvarového řešení střechy. Z vytvořené 
architektonické studie, jejímž obsahem 
je např. situovaní stavby na pozemek, 
její tvar, velikost, volba materiálu (rostlé 
nesušené dřevo či lepené konstrukční 
prvky) atd., pak vychází vlastní projek-
tová dokumentace, kterou včetně sta-
tických výpočtů zpracovává autorizova-
ný projektant firmy se specializací na 
oblast dřevěných staveb. Její součástí 
mimo všech řezů a konstrukčních detai-
lů je také prostorový 3D model, na jehož 
základě získá zákazník reálnou předsta-
vu o podobě svého domu a v průběhu 
řešení tak může ve spolupráci s pro-
jektantem upřesnit některé detaily, jako 
tvar rohového roubeného spoje stěno-
vých trámů (např. tzv. Tyrolský zámek, 
Bavorský zámek či překřížená dvojitá 
rohová vazba typu „Chalet“) nebo okras-
né zakončení krokví a vaznic.

…přes vlastní výrobu 
konstrukčních prvků…

Výroba konstrukčních prvků vyprojek-
tovaných roubenek, které jsou z více 

jak 90 % realizovány ze suchých lepe-
ných profilů (KVH, BSH, DUO/TRIO) 
do délky až 13 m, probíhá ve výrobních 
prostorách firmy za pomoci 5osého 
CNC obráběcího centra a čtyřstran-
né hoblovací frézky. A to na základě 
jednoho ze tří zákazníky nejčastěji 

požadovaných typů roubení obvodo-
vé stěny.

Jednoduchá stěna s mezerou (tech-
nologickou spárou) mezi prvky roube-
ní. Je zhotovená ze smrkových BSH 
hranolů o tloušťce nejčastěji 240 mm,  

Projekt roubené chalupy či celoročně obývaného domu je pro lepší představu zákazníka zpracováván jako prostorový 3D model

Detail provedení rohového roubeného spoje u jednoduché stěny s mezerou
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případně ze slabších profilů o tloušť-
ce 160 nebo 200 mm a výšce 200 
nebo 240 mm. Technologická spára 
je obvykle široká 30–50 mm a vypl-
něná tepelnou izolací z ovčí vlny nebo 
technického konopí, která je z obou 
stran zakrytá vloženým (svislým) lišto-
vým perem (v drážce) nebo speciální 
omítkovou hmotou. Stěna je používána 
bez vnitřní izolačně-instalační předstěny 
a při tloušťce 240 mm (se součinitelem 

prostupu tepla U = 0,45 W/m2K) spl-
ňuje požadavky Průkazu energetické 
náročnosti budovy pro dočasné bydlení 
či individuální rekreaci a firma ji uplatňu-
je pro obvodové konstrukce roubenek 
hlavně v oblastech Krkonoš a Orlických 
hor.

Jednoduchá stěna v provedení P+D 
(bez technologické spáry s kladením 
prvků na sraz). Je tvořená smrkovými 

BSH hranoly o šířce nejčastěji 240 mm 
(se součinitelem prostupu tepla U = 
0,48 W/m2K), případně z užších profilů 
o šířce 160 nebo 200 mm a výšce (bez 
pera) 230 mm. Výška pera je 10 mm. 
Stěna je určena k použití opět převážně 
bez vnitřní izolačně-instalační předstěny 
pro objekty sloužící k dočasnému byd-
lení nebo individuální rekreaci, nicméně 
řada zákazníků je posléze obývá celo-
ročně, podobně jako v případě roube-
nek na bázi jednoduché stěny s meze-
rou. Z estetického hlediska mohou být 
jednotlivé prvky tohoto typu stěny na 
přání zákazníků oboustranně provedeny 
tzv. bez fáze (nesražené podélné hrany) 
nebo naopak s fází, a to jak průběžnou 
(po celé délce až po rohový spoj) tak 
i neprůběžnou neboli odsazenou od 
rohového spoje.

Dvojitá roubená stěna v provedení 
P+D (zateplená) z lepených profilů s vlo-
ženou tepelnou izolací z technického 
konopí, dřevovláknité desky nebo čedi-
čové vaty. Jedná se o difúzně otevřenou 
stěnu bez parotěsné zábrany (nejčastěji 
o tloušťce 300 mm ve skladbě 2x100 
mm masiv a 100 mm tepelná izolace), 
která díky volnému prostupu vlhkosti 
a vodních par může „dýchat“ stejně jako 
jednoduché roubené stěny z plných ma-
sivních profilů. Ve výše zmíněné skladbě 

Montáž obvodové stěny se stavebními otvory s aplikací fixačních sloupků zkrácených 
konstrukčních prvků a fixační sloupky po zabudování

Rohový roubený spoj jednoduché stěny v provedení P+D a ukončení stavebních 
otvorů

Detail provedení konstrukčních prvků 
s průběžnou a neprůběžnou sraženou 
hranou
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o tloušťce 300 mm a s U = 0,26 W/m2K 
splňuje požadavky na tepelně izolační 
vlastnosti pro nízkoenergetické domy 
určené k trvalému bydlení. Z konstrukč-
ního hlediska jsou nejčastějším materiá-
lem pro dvojitou stěnu smrkové lepené 
DUO hranoly v profilech 100x190/230 
mm (bez pera) a s perem pak v profilech 
100x200/240 mm (tloušťka x výška). 
U vnějšího roubeného pláště jsou jed-
notlivé hranoly stěny spojeny klasickým 
rohovým rybinovým spojem. Hranoly 
vnitřního roubeného pláště jsou v ro-
zích stěny vzájemně sčepovány pomocí 
tzv. „slepého“ rybinového spoje (spoj 
pro ukončení trámu v roubené stěně), 
přičemž prvky jedné strany jsou přeta-
ženy až do vnějšího pláště, s nímž jsou 
opět stejným způsobem sčepovány (viz 
obr. nahoru). Mimo to jsou oba pláště 
vzájemně fixovány ještě ve směru délky 
stěny pomocí tzv. „svlaků“ (svisle ulože-
ných fošen s rybinovitě vyprofilovanými 
boky), zasunutými do rybinové drážky 
a rozmístěnými cca 150 cm od sebe. 
Z estetického hlediska mohou být hra-
noly z pohledových stran po délce opa-
třeny fází (průběžnou či neprůběžnou) 
podobně jako u jednoduché roubené 
stěny v provedení P+D.

…až ke konečné montáži 
externími partnery

Po zhotovení konstrukčních prvků 
v požadovaných délkách a opatřených 
kromě všech spojů a tvarových detailů 
i např. prostupy pro elektroinstalaci, se 
každý kus označí a takto připravený ma-
teriál je převezen na staveniště k vlastní 
montáži. Tu společnost DEKWOOD ne-
provádí sama, ale vždy prostřednictvím 
některé z proškolených specializova-
ných firem z regionu zákazníka respek-

Rohové spojení vnějšího a vnitřního konstrukčního pláště dvojité roubené stěny s vloženou tepelnou izolací bez parozábrany

Vizualizace rohového spoje s umístěním rybinovité drážky k zasunutí fixačních 
„svlaků“ pro stabilizaci dvojité stěny ve směru délky
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tive místa výstavby. Při montáži obvo-
dových stěn (na izolovanou základovou 
desku) se jednotlivé konstrukční prvky 
v závislosti na typu provedení vzájemně 
fixují v rozích či po délce dřevěnými ko-
líky, závitovými tyčemi nebo v případě 
dvojité stěny již zmíněnými „svlaky“.
Kratší konstrukční prvky, přerušené 
stavebními otvory pro okna a dveře, se 
fixují proti nežádoucímu posunutí do 
stran svislými KVH profily, u jednodu-
chých stěn zpravidla o průřezu 80x80 
mm, u dvojitých stěn v rozměrech při-
způsobených tloušťce stěnových pláš-
ťů. Tyto profily jsou s určitou vůlí zače-
povány do spodního a horního uzávěru 
a celým průřezem vsazeny do drážky 
vyfrézované svisle v čelech délkově 
přerušených hranolů.
Pro zhotovení vnitřních nosných příček 
lze použít např. jednoduchou roubenou 
stěnu ze slabších BSH profilů, v pří-
padě nenosných příček např. rámovou 
konstrukci vyplněnou zvukovou izolací 
a opláštěnou různými interiérovými ob-
klady (sádrokartonová nebo sádrovlák-
nitá deska, palubky, falešné roubení, 
případně keramické obklady apod.).

Strop, štítové stěny a podkroví
Po kompletním sestavení je obvodová 
konstrukce spodního podlaží svázá-
na stropními hoblovanými BSH trámy 
o průřezech v rozsahu 120x200 až 
160x280 mm dle statického výpočtu 
pro daný objekt. Strop je pak většinou 
dále tvořen pohledovým nadtrámovým 
záklopem z překládaných prken (shora 
potažených parotěsnou fólií), vymezo-
vacími KVH hranoly pro uložení tepelné 
a zvukové izolace a vlastní nášlapnou 
vrstvou.
Konstrukce podkroví respektive II. nad-
zemního podlaží je provedena rámovou 
technologií z KVH profilů 60x160 mm 
se zateplením z přírodní nebo minerální 
izolace, venkovním záklopem s difúzní 
fólií a různými typy opláštění jak z hle-
diska venkovního vzhledu (svislý, hori-
zontální či šikmý smrkový obklad), tak 
i interiérových úprav (dřevěný obklad, 
omítka, obkladačky apod.).

Střecha a podlahy
Zastřešení obytného podkroví případně 
II. nadzemního podlaží je na přání zá-
kazníka řešeno buď stejně jako u stropu 
pohledově (s aplikovanou nadkrokevní 
tepelnou izolací), nebo nepohledově 
s vloženou tepelnou izolací mezi krokve-
mi. U pohledového řešení je pak stře-
cha ve směru zevnitř ven zhotovena např. 
ve skladbě:

Z průběhu montáže dvojité stěny, která stejně jako u stěn jednoduchých sahá zpra-
vidla pouze do úrovně stropu…

… a konstrukce podkroví případně II. nadzemního podlaží je provedena rámovou 
technologií z KVH profilů
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 hoblované krokve a vaznice z KVH 
hranolů,

 palubkový záklop tloušťky min. 18 
mm,

 parozábrana tl. 2,2 mm,
 minimálně 160 mm silná tepelněizo-
lační vrstva (tuhé desky na bázi poly-
isokyanurátu),

 doplňková hydroizolační vrstva tl. 1,8 
mm

 kontralatě (40x60 mm),
 střešní latě (40x60 mm),
 pálená střešní krytina.

Ve druhém případě (nepohledové ře-
šení) může být střecha ve směru zevnitř 
ven složena např. z těchto vrstev:

 zavěšený (na ocelovém roštu) sádro-
kartonový podhled s tepelnou mine-
rální izolací,

 parozábrana tl. 0,3 mm,
 krokve a vaznice z KVH hranolů v prů-
myslové kvalitě s vloženou minerální 
tepelnou izolací (min. 160 mm),

 záklop z prken,
 doplňková hydroizolační vrstva tl. 0,8 
mm,

 kontralatě (40x60 mm),
 střešní latě (40x60 mm),
 betonová střešní krytina.

Podlahy v přízemí jsou zpravidla izolo-
vány vrstvou minerální vaty o tloušťce 
120 mm, uložené mezi vymezovacími 
KVH hranoly o průřezu 60x120 mm. 
Následuje parozábrana a podlaho-
vá prkna, případně OSB deska a na 
ní aplikovaná plovoucí podlaha nebo 
dlažba.

…a zastřešené roubenky po dokončení 
hrubé stavby

Různé konstrukce krovů z lepených KVH hranolů u realizovaných staveb…


