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V našem „prázdninovém“ vydání (DM 7–8/2016) jsme představili 
zlínskou společnost PURLIVE, která ačkoliv působí na trhu teprve 
necelé 3 roky, nabízí zájemcům o bydlení či podnikání v dřevostav-
bě pro její zbudování nový a ve spolupráci s dvěma tuzemskými 
stavebními fakultami vytvořený stavební systém se stejnojmenným 
názvem PURLIVE. Jeho základem jsou tzv. SIP (Structural Insulated 
Panels) konstrukční izolační panely s pevnou izolací ve formě vy-
tvrzené polyuretanové pěny. V závislosti na provedení mohou být 
použity pro konstrukci obvodových stěn bytových, občanských 
a průmyslových staveb, ale také pro izolaci jejich podlah, střech 
nebo jako výplně či opláštění skeletových konstrukcí. A to jak sta-
veb nízkoenergetických, pasivních a v budoucnu možná i nulových.

Stavební systém PURLIVE 
vhodný pro profesionální i svépomocnou výstavbu

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

V rámci krátké rekapitulace již známých 
informací považujeme za potřebné při
pomenout a následně také doplnit, že 
produkci výše zmíněných SIP panelů, 
určených pro bytovou, občanskou i prů
myslovou výstavbu, společnost PURLIVE 
vyrábí ve trojím provedení:

 dílce pro modulární výstavbu,
 stavebně izolační panely, 
 nosné stěnové konstrukce.

Modulární výstavba 
a stavebně izolační panely

První ze zmíněných produktů tvoří spe
ciální podlahové, stěnové a stropní 

konstrukční dílce pro výrobce kontej
nerů určených pro modulární výstavbu. 
Tyto dílce, sloužící k opláštění rámové 
konstrukce bez omezení rozměrů, jsou 
izolovány expandovanou polyuretano
vou pěnou a opláštěny různými povr
chovými materiály dle typu dílce (stě
nový, podlahový, stropní) a požadavků 
odběratelů. Opláštění může tvořit vodě
odolná cementová deska, dřevotřísková 
deska P5, MDF deska nebo hladký či 
tvarovaný plech.
Druhým produktem určeným již pro 
vlastní dřevostavby (dodávané jak tzv. 
na klíč, tak i stavěné svépomocí), jsou 
izolační samonosné panely sendvičové 

konstrukce s tuhým polyuretanovým 
jádrem o tloušťkách 100–180 mm obou
stranně opláštěné 15 mm silnou OSB 
deskou se 40mm přesahem po obvodu 
tvořícím spojovací drážku. Při montáži 
se skládají vedle sebe a spojují pomocí 
vloženého pera a vrutů. Spojovacím pe
rem je buď malý panel stejné skladby 
jako panely nosné (o minimálním průře
zu 80x100 mm v závislosti na tloušťce) 
a nebo jeho rozměrům odpovídající KVH 
hranolek. Vyrábí se v unifikovaných roz
měrech daných formáty OSB desek 
(1250x2500, 2800 nebo 3000 mm) 
a kromě výborných tepelněizolačních 
vlastností (součinitel prostupu tepla v zá

Provedení dílců pro modulární kontejnerovou výstavbu a materiálové schéma pro podlahy,…
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vislosti na tloušť ce U = 0,314 W/m2K až 
U = 0,173 W/m2K) jsou zatížitelné po 
ploše i po obvodu. Mohou sloužit jako 
tepelná izolace podlah a střech (formou 
mezikrokevní nebo nadkrokevní izolace), 
jako výplně nebo opláštění skeletových 
konstrukcí, ale také jako základ kon
strukce obvodových stěn. 
Pro poslední z uvedených aplikací tyto 
panely spolu s dodatečným zateplením 
používá jejich výrobce pro svůj projekt 
modulární dřevostavby KŮLNA, před
stavené v základním modulu letos na 

Stavebních veletrzích Brno. Tento mo
dul stejně jako případné další, se kom
pletně zhotoví v dílně a po převezení na 
staveništi se již pouze usadí a připojí 
k síti. Konstrukční základ jeho 311,5 
mm silné obvodové stěny tvořil SIP 
panel o tloušťce 150 mm (se 120 mm 
tlustou izolací a s U = 0,270 W/m2K). 
Z vnitřní strany byl opatřen parotěsnou 
fólií a montážní předstěnou vytvořenou 
40 mm silným roštem z CD profilů, 
opláštěným sádrokartonovou deskou 
o tloušťce 12,5 mm. Z vnější strany byl 

panel dozateplen 50 mm silnou vrstvou 
minerální vaty uložené v instalačním 
roštu a zakryté ochrannou fólií. Dále 
následovala 40 mm široká odvětráva
ná mezera, vytvořená laťovým roštem, 
a dřevěná fasáda z 19 mm silných pa
lubek. Vnitřní 100 mm silné nenosné 
příčky tohoto systému jsou tvořeny 
nosnou konstrukcí z CW a UW profilů 
tloušťky 75 mm s vloženou minerální 
akustickou izolací. Jejich opláštění tvoří 
12,5 mm silné sádrokartonové desky 
GKB/GKBi.

…obvodové stěny a střechy

Základní modul modulární dřevostavby KŮLNA s detailem skladby obvodové stěny

Konstrukční panel s plnostěnnými nosníky s možnou skladbou dokončené obvodové stěny
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Nosné stěnové konstrukce

Posledním, ale např. pro výstavbu 
montovaných rodinných domů hlavním 
produktem společnosti, jsou velko
plošné panely pro zhotovení celých 
stěn, certifikované jako stavební sys
tém PURLIVE. Délka těchto panelů se 

může pohybovat od 1 m do 8 m, výška 
v rozmezí 2,3–3,1 m a tloušťka od 100 
do 400 mm. Jejich základem v závislosti 
na požadované tloušťce PUR izolace je 
buď dřevěný rám z KVH profilů (do tl. 
cca 180 mm se součinitelem prostupu 
tepla v rozmezí 0,314–0,173 W/m2K) 
nebo (v případě potřeby silnější vrs

tvy izolace) rám z tzv. prolamovaných 
nosníků, kdy např. při 250mm izolaci 
činí U = 0,125 W/m2K. Tyto rámy jsou 
zhotoveny podle statických výpočtů 
na požadovanou únosnost konstrukce 
včetně přesného vymezení stavebních 
otvorů a opláštěny cementotřískovými 
deskami o tloušťce 25 mm. Jejich boč

Konstrukční panel s prolamovanými nosníky s možnou skladbou dokončené obvodové stěny

Ukládání panelů v 1. NP na základovou desku k předem upev-
něným kotvicím úhelníkům

Složení vnitřní nosné stěny

Dokončená konstrukce 1. NP s detailem rohového spojení 150 mm silných panelů s plnostěnným nosníkem…
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Obr. 3 Detail spojení panelů v rohu 

Spojení panelů obvodové a vnitřní stěny 
Spojení panelů obvodové a vnitřní stěny se provádí na stavbě, kdy panely se spojují na výšku 
pomocí vrutů ze strany, kde se připojuje vnitřní stěna. Vnitřní stěna je opláštěná z výroby 
jednostranně deskou na bázi dřeva. Z druhé strany je provedeno úhlopříčné zavětrování (po 
provedení rozvodů instalací se vnitřní stěna doplní akustickou izolací a zaklopí z druhé strany 
deskou na bázi dřeva). 

 

Obr. 4 Detail spojení panelů obvodové a vnitřní stěny 
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ní, horní či spodní plochy (hrany) mají 
pro účely montáže standardní rovné 
provedení nebo jsou upraveny do výše 
zmíněné drážky. Po provedené montáži 
respektive vytvoření hrubé stavby (viz 
dále) se panely s plnostěnnými nosníky 
na základě investorem požadovaného 
typu stavby (nizkoenergetický, pasivní) 
zvenčí dozateplí patřičně silnou vrstvou 
minerální vaty nebo extrudovaného 
poly styrenu. Na tuto izolaci se pak apli
kuje buď odvětrávaná dřevěná fasáda 
nebo v případě polystyrenu perlinková 
omítka. Směrem do interiéru se panel 
opatří parotěsnou fólií a montážní před
stěnou tvořenou dřevěným nebo kovo
vým roštem z CD profilů, uzavřeným 
podobně jako v případě modifikova
ných panelů sádrokartonovou deskou 
o tloušť ce 12,5 mm. Panely s prolamo
vanými nosníky, u kterých při větších 
tloušťkách součinitel prostupu tepla do
sahuje hodnot pasivního standardu, se 
již dodatečně nezateplují a jejich vnější 
strana se přímo opatří fasádou a vnitřní 
strana montážní předstěnou.

Montáž stěnových konstrukcí

Vlastní výše již zmíněná montáž těch
to „celostěnových“ panelů (případně 
i panelů v modifikovaných délkách) se 
po přivezení na staveniště provádí na 
izolovanou základovou desku. Přitom se 
pomocí vrutů v kombinaci s konvexními 
hřebíky upevňují k ocelovým úhelníkům 
s prolisem, které se k základové desce 
fixují pomocí mechanických kotev. Při 
nutném průběžném napojování panelů 
v délce stěny se jednotlivé kusy usazují 
bočními hranami (upravenými v drážku) 
k sobě a po vložení spojovacího KVH 
profilu nebo spojovacího panelu se 
sešroubují vruty. 

Panely jsou vyrobeny tak, aby při montá
ži nevyžadovaly další utěsňování spojů. 
V případě zvýšeného požadavku na 
neprůzvučnost konstrukce je doraz 
jednotlivých panelů utěsňován obou
stranně lepicí butylenovou páskou, kte
rá je při výrobě připravena na bočních 
stranách panelů. V rozích se panely 
spojují natupo a zvenčí se vzájemně 
spojí pomocí dlouhých vrutů. Stejným 
způsobem (vruty) se k obvodovým stě
nám upevňují i vnitřní nosné stěny. Ty 
jsou v případě tohoto systému tvořeny 
dřevěným rámem s vloženou akus
tickou izolací z minerální vlny, obou
stranně opláštěným OSB, DTD nebo 
sádrokartonovou deskou. Tyto příčky se 
expedují na staveniště jako jednostran
ně opláštěné a teprve po přišroubování 
(ze strany, kde se stěna připojuje) a po 
provedení případných rozvodů se do
plní izolací a uzavře z druhé strany. 
Takto sestavená obvodová konstrukce 
se nahoře prostřednictvím vrutů vyztuží  
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Obr. 4 Detail spojení panelů obvodové a vnitřní stěny 
…a detail spojení panelů obvodové a vnitřní stěny
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konstrukcí se používají podle způsobu využití většinou dřevěné konstrukční hranoly KVH 
nebo BSH. V tomto stavebním systému bychom se měli vyhýbat použití ocelových 
konstrukčních prvků. Pokud nastane nutnost technického řešení s použitím ocelového 
výrobku, je nutné tuto skutečnost zkonzultovat s odborníkem na systém. Rozměry a umístění 
jednotlivých prvků podpůrných konstrukcí a způsoby jejich spojování určuje projektová, 
stavebně - technická a montážní dokumentace. 

K betonovým konstrukcím se mohou sloupy kotvit pomocí rektifikačních patek, které 
umožňují výškové nastavení sloupu. Patky jsou hmoždinkami ukotveny k základové desce. Je 
možno použít takový způsob kotvení, který garantuje výrobce a dodavatel dané technologie 
kotvení. Dřevěné spoje se provádějí podle zásad spojování dřevěných konstrukcí. 

Těmto možným podpůrným konstrukcím je třeba věnovat maximální pečlivost, protože 
jsou základem pro následnou bezproblémovou montáž navazujících stavebních konstrukcí a 
následně jejich bezporuchový provoz. 

 Stropní konstrukce  
Obvodové a vnitřní stěny musí být provázány věncovkou, tak jak je popisováno v kapitole 

Obvodové stěny bod „Q“.  

Po obvodu stropu se stropní nosníky umísťují v rovině s věncovou, na kterou se pokládají 
a do které se také kotví.   

 

Obr. 21 Příklad kotvení stropních nosníků k věncovce po obvodu stropu 

Detail kotvení stropních nosníků k věn-
covce po obvodu stropu

http://www.aigner-werkzeuge.at
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věncovkou (KVH profilem o šířce odpo
vídající šířce horního profilu panelového 
rámu), ke které se rovněž pomocí vrutů 
kotví stropní nosníky (šikmo vedenými 
spoji). Na dvou protilehlých obvodových 
stěnách (případně na vnitřních nosných 
stěnách) se umísťují vždy dva stropní 
nosníky ve směru pokládky. Kolmo na 
jejich směr se mezi nosníky v poli vklá
dají KVH profily, které tvoří boční záklop 
stropní konstrukce a sou časně slouží 
pro ukotvení prahovky, určené pro usa
zení stěn ve 2. NP. Před tím je nejprve 
třeba stropní konstrukci zaklopit také 
shora deskami OSB P+D tl. 22 mm, 
které se upevňují pomocí hřebíků. Na 
přišroubovanou prahovku (přes záklop 
stropu) se pak nasazují stěnové panely 
horního patra (drážkou na spodní stra
ně), které se k prahovce upevní vruty 
jak z interiérové, tak z exteriérové stra
ny. Po usazení a vzájemném propoje
ní všech panelů 2. NP, včetně jejich 
vodorovného vyztužení věncovkou, se 
prostor mezi dolní a horní řadou pane
lů po obvodu stropu doplní opláštěním 
cementotřískovou deskou. Připevňuje 
se pomocí vrutů nebo hřebíků a má 
za úkol stáhnout konstrukci stěn obou 
pater se stropem. Z interiérové strany 
se mezi stropní nosníky vloží akustická 
(pod střechou tepelná) izolace z mi
nerální vlny, která se ze spodu uzavře 
podobně jako u vnitřních příček OSB 
či DTD deskou nebo sádrokartonovým 
podhledem na CD a UD profilech.
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Obr. 23 Pokládka a kotvení záklopu stropu ke stropním nosníkům 

POSTUP: 

 Na základě dodané montážní dokumentace položte OSB desky napříč stropních 
nosníků. Doporučujeme postupovat v řadách. Desky pro záklop stropu se navzájem 
spojují na tzv. pero a drážku. 

 

Pokládka a kotvení záklopu ke stropním nosníkům a celkové pro-
vedení stropní konstrukce
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Obr. 28 Kotvení věncovky k panelu 

Z. Po osazení a vzájemném propojení všech panelů je nutné ještě dodělat opláštění Velox 
deskami po obvodu stropu. Že toto opláštění chybí, bylo zřetelné téměř ze všech 
detailů, které se věnují stropní kosntruci. Velox desky po obvodu mají za úkol 
stáhnout konstrukci stěn obou pater se stropem. Velox desky se připevňují pomocí 
vrutů nebo hřebíků dle zásad uvedených v předchozích kapitolách pro spoj Velox 
deska / dřevo. Rozmístění spojovacích prostředků je zřetelné z detailu na Obr. 29, kdy 
spojovací prostředek je umístěn ve věncovce, stropním nosníku i prahovce. 

 

Obr. 29 Připevňování Velox desky po obvodu stropu 

Dokončená hrubá stavba

Detail doplnění chybějícího opláštění po 
obvodu stropu
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