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Vážení čtenáři,

tato kniha představuje oživení starších stavařských zkušeností poněkud jinou formou. 
Nereprodukuje jedinou příručku jako celek, ale nabízí výběr stavebních detailů z knih různé 
provenience. Tento výběr je přizpůsoben tomu, s čím se dnes lze ve stavební praxi setkat a to 
jak při obnově historických objektů, tak při svépomocné stavbě domků, chat i opravách chalup 
a při různých stavebních činnostech. Opakovaně se v terénní praxi přesvědčujeme, že mnohá 
zdánlivě překonaná řešení mají svůj velký důvtip a životnost. Jejich fungování je prověřeno 
tou nejlepší zkušebnou, kterou jsou samy stavby a prvky na nich fungující mnohdy desítky let. 
Často jde o detaily téměř prosté, malé zkušenosti či dovednosti, jejichž důmysl vyzkoušely 
generace řemeslníků, a které se dříve předávaly z otce na syna nebo od mistra na učedníka. 
Máme za to, že je zbytečné vymýšlet již vymyšlené. Málokdo má dnes čas obcházet staré 
domy a podrobně studovat detaily osazení deštění, profily okenic či provedení mansardy 
starého krovu. 

Těžiště této publikace je v obrázcích a detailech převzatých z více jak desítky odborných 
českých, ale i německých publikací. Každou stránku s ilustrací provází zasvěcený text, který 
rozvádí stavební postup až do realizačních detailů a praktických rad, třeba i ve formě stanovení 
doporučené velikosti hřebíků. V textu jsou připomenuty i odlišnosti od některých současných 
postupů, někdy se objeví i kritické připomínky, upozornění na to co by mohlo být zdrojem 
poruch, kde by mohl být detail jiný, kde hrozí porucha, na co je třeba dát pozor. 

Tato kniha není univerzálním návodem pro úplnou stavbu domu, ani nemusí být přímou 
předlohou. V době, kdy často bezmyšlenkovitě stahujeme a kopírujeme různá vyumělkovaná 
stavební řešení, má ambici přimět k přemýšlení. Proč se vlastně ta vzpěra dává do této pozice, 
či jaký význam má tato vložená lišta? Tato příručka jistě nenahradí práci stavebního inženýra, 
ani kvalifikovaného tesaře či pokrývače. Její cíl je vlastně prostý. Zachovat alespoň něco málo 
z tradičního stavitelství, ukázat že i zdánlivě složité věci lze dělat celkem jednoduše, a že 
jednoduché věci mohou sloužit dobře a spolehlivě. 

         autoři
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1. Zdivo kamenné

Kámen patří k nejstarším stavebním materiálům. V současném stavitelství se používá hlav-
ně na základy, podezdívky a soklové partie budov.

S kamenným zdivem se setkáváme hlavně u historických staveb, kde lze ještě spatřit a vy-
hodnotit tyto druhy zdiva:

Zdivo z kamene lomového – neložného (divočina)

I u lomového zdiva jde o kámen vybíraný, neboť mnohé kusy se přímo na zdění nehodí. 
Tyto kameny se obvykle musí rozbít na menší a na malé klínovité podkladní prvky, (tzv. šibry). 

Při zdění se do zdi po cca 600–700 mm vkládají vybírané kameny – vazáky, sahající ales-
poň do ¾ zdi. Zeď tl. 600 mm se zdí z obou stran. Buď zdí dva zedníci stojící proti sobě nebo 
se zdí po jedné straně cca 400mm vysoko a potom se přejde na druhou stranu a natáhne se 
šňůra po druhém líci zdi. Důležité je dodržení průběžných ložných spár (řádkování) alespoň 
ve dvou úrovních a důsledné klínování menšími kusy. Zdění je poměrně pomalé, je nutno 
stále hledat vhodné kusy, případně kámen upravovat kamenickou paličkou. Rovinu líce je 
nutno držet pomocí šňůry. Čím tvrdší kámen, tím je malta tužší konzistence, kámen s kom-
paktním povrchem se před zděním nekropí. Líc zdi kamenné se spáruje buď cementovou, 
nebo nastavovanou maltou. Pokud zední líc omítáme, potom jen přes cementový prostřik 
házený síťově.

Zdivo z kamene ložného

Kameny jsou v jednom rozměru shodné, zdivo vytváří pravidelné řádky, může se uplatnit 
i jako pohledové. Při zdění je nutno dbát na vazbu řádků, někdy je vhodné i svislé provázání.

Zdivo kopákové

Kopáky jsou kameny už opracované náročněji. Mají shodnou výšku a svislé hrany jsou ob-
vykle kolmé k ložné spáře. U čistých kopáků jsou kolmá i čela. Tloušťka spár je malá a zdivo 
působí velmi úhledným dojmem. Příprava kamene však materiál značně prodražuje.

Zdivo haklíkové

Haklíkový kámen se seká ve 3 velikostech a klade se vodorovně se svislou provazbou. 
Vzniká tak specifická dekorativní vazba. V podstatě se jedná o zdivo soklové a zdivo kamen-
ných partií předzahrádek.

Zdivo kvádrové

Kvádrové zdivo je prováděno z čistě opracovaných kvádrů kamenickou technikou, často 
je každý kvádr zhotoven podle výkresu. Příprava materiálu i jeho zdění je vysoce odbornou 
činností, vyžadující často i speciální technické zařízení pro manipulaci s kvádry.

Zdivo smíšené

Jde obvykle o zdivo z kamene a cihel. Pokud se použije lomový kámen, potom se z cihel 
vyzdívají špalety, nároží a další články, kde je potřeba čisté provedení zdiva. U jiného typu 
tohoto zdiva tvoří cihly výplňové části a opracované kvádry vytvářejí nároží nebo ostění, 
překlady a další články.
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2. Případy vazeb připojení a křižování cihelných zdí

Připojení zdi může být pravoúhlé a šikmé.

Připojení pravoúhlé:

1. vrstva. Zeď připojovaná se protáhne až do líce zdi průběžné, ukončí se jako čelo. Dě-
licí spára je v ní založena o ¼ cihly od zadního líce zdi průběžné. Zeď průběžná se ke 
zdi předešlé přisadí normální vazbou. 

2. vrstva: Zeď průběžná má normální vazbu protaženou v celé délce, jen dělicí spáry v ní 
musí být založeny o ¼ cihly od líců připojované zdi. Vazba zdi připojované se k lícům 
zdi přisadí.

 Čelo zdí se může vázat tříčtvrtkami nebo hlavicemi, střídání vrstev vazákových a bě-
hounových je analogické jako u ostatních příkladů. Vazba hlavicemi je vazba pomocí 
pásků. Pásek je cihla rozseknutá podélně na polovic. Má rozměr 70/65/290 mm.

Připojení šikmé:

1. vrstva. Dělicí spára je založena o ¼ cihly od ostrého koutu obou zdí. Do vnějšího líce 
zdi je průběžně položena řada běhounů a vazáková vazba zdi připojované je zatažena 
až za tuto řadu běhounů.

2. vrstva. Ve zdi průběžné se protáhne vazba vazáková. Zeď připojovaná se běhounovou 
vrstvou přisadí k vnitřnímu líci zdi průběžné, dělicí spára se založí o ¼ cihly.

 Křížení zdí může být pravoúhlé a šikmé. Zdi probíhají ve stejné tloušťce nebo jsou ze-
slabeny.

Křížení pravoúhlé:

1. vrstva. Běhounová vazba proběhne v prvé zdi s dělicími spárami odsazenými o ¼ cihly 
od líců druhé zdi. Ve druhé zdi je vazáková vazba přisazená k lícům zdi prvé.

2. vrstva. Opakuje se totéž, ale obráceně. Běhounová vazba proběhne ve zdi druhé s od-
sazenými dělicími spárami o ¼ cihly a vazáková vazba je přisazena ke zdi prvé.

 Zeslabuje-li se v křižování jedna nebo dvě zdi, pak se v průběžné vrstvě váže zeslabená 
část jako čelo tolika tříčtvrtečními běhouny, kolik se jich na šířku ústupku vejde. 

Křížení šikmé:

1. vrstva. Běhounová vazba prvé zdi proběhne s dělicí spárou založenou v koutě. Vazáko-
vá vrstva zdi druhé se připojuje k lícům zdi prvé s dělicí spárou odsazenou o ¼ cihly.

2. vrstva. Opakuje se totéž, ale obráceně. Běhounová vazba zdi druhé proběhne s dělicí 
spárou v koutě, vazáková vazba zdi prvé je přisazena s dělicí spárou o ¼ cihly odsa-
zenou od koutu. Vyjde-li do líce nevhodný nebo příliš malý kus cihly, je třeba vhodně 
přiseknout sousední cihly.
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3. Římsy tažené

Vytažení profilovaných říms a různých ozdobných profilů na stropech a stěnách se dělá 
pomocí šablon připevněných na pohyblivém vozíku. Tato šablona se jmenuje „sájmo“. Taženou 
římsu buď tvarově navrhuje projektant, nebo se římsa rekonstruuje a potom je třeba profil 
přesně odměřit a vynést. V takovém případě se pro venkovní práce používá vápenocementová 
malta na jádro a štuková malta na finální lícní úpravu. Šablona, která se táhne přes nanesený 
materiál, mu dává odpovídající tvar a profil. Skládá se z plechu, ve kterém je vyříznut potřebný 
tvar a výztužné desky, připevněné na vozíku s vodicími latěmi. Vodicí latě jsou hoblovány, 
vyrovnány přesně do vodováhy a ke stěně připevněny zednickými skobami. Plechová šablona 
se nepřibíjí na jednu stranu desky, ale je uprostřed mezi dvěma deskami zešikmenými směrem 
k šabloně, takže při tažení šablony oběma směry se malta tlačí do profilu.

Plech pro šablonu je tlustší, a protože vozík nejezdí po hladké ploše, nýbrž po drsném 
povrchu omítky, brzy by se rozedřel. Proto se upevňují na stěnu vodicí latě a vozík jezdí po 
nich. Šablony, s nimiž se vytahuje jádro i štuková vrstva, vyžadují dva plechy. S prvním se 
vytáhne jádrová vrstva z nastavované malty. Po vytažení profilu v hrubé maltě se první plech 
odstraní a druhým plechem, ustupujícím cca o 2 mm, se vytáhne lícová finální vrstva.

Spárování režného zdiva cihelného

Všude, kde se nechává zdivo v režném líci, se upravují jeho spáry. Většinou má spárování 
efekt výtvarný, ale vyspárované zdivo lépe odolává povětrnostním podmínkám a samozřejmě 
lépe vypadá. Pokud se jedná o zdivo cihelné, platí všeobecně uznávaná zásada, že spárovací 
malta musí mít stejnou nebo nižší pevnost než spárovaný materiál. Proto normální cihelné 
zdivo nikdy nespárujeme čistě cementovou maltou. Malta musí být vápenocementová, podle 
velikosti spár musí být volena velikost pískových zrn a konzistence, která se volí podle druhu 
zdiva. Nikdy však není spárovací malta řídká.

Pokud se bude spárovat, ale na výtvarné podobě spárování tolik nezáleží, vezme zedník 
normální hladké spárovací železo a vyspáruje všechny spáry přímo. To se dělá hlavně na 
komínových tělesech nad střechou. Zdicí malta je výborné kvality, proto se na spárování 
dobře hodí. Rovněž fakt, že je malta stejnorodá a nespojuje se se suchým podkladem, přispívá 
k tomu, že toto spárování velice dobře drží a většinou je jeho životnost životností komínového 
zdiva nad střechou. 

Někdy se projede spára i smotkem mokré plsti. Malta se potom neleskne a spárování 
vypadá velice hezky.

Speciální kapitolou je ozdobné spárování zdiva. To se dělá vždy po ukončení zdění 
a používá se speciálně tvarovaných želez. Pokud bude zdivo ozdobně spárováno, proškrábne  
se malta ve spáře tak, aby byla odsazena o 20–25 mm cihelného líce. Ponechá se 20–25 mm 
na spárovací maltu.
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sájmo  
(plechová šablona)

vozík pro šablonu spodní vodicí lať

horní vodicí lať

spodní vodicí lať

Spárovací železo ploché 
(spárovačka)

Spárovací železo žlábkové 
(spárovačka)

Spárování slabé

Spárování ostré
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4. Stěny srubové

Srubová stěna vzniká vodorovným vrstvením masivních dřevěných trámů, buď částečně, 
nebo plně hraněných na sebe tak, že vytvářejí dohromady pevnou a těsnou stěnu. Soudržnost 
trámů se dosahuje hmoždinkami v ložných spárách, někdy i drážkováním trámů, ale hlavně 
převázáním stěn na rozích a připojením stěn vnitřních. Srubové stěny patří k archaickým sta-
vebním konstrukcím a jsou v posledních letech v různě upravené podobě opět hojně využí-
vány.

Trámy na srubové stěny jsou řezány, nebo tesány. Hraněny jsou obvykle plně, někdy s ma-
lými oblinami na rozích. Levnější varianty jsou tesány jenom na dvou ložných plochách. 

Spojování trámů mezi sebou se děje přeplátováním na rozích. Přeplátování může být pro-
vedeno tak, že trámy ob roh probíhají ve stejné úrovni, nebo jsou o polovinu výšky vrstev 
vystřídány. V prvním případě je seříznut konec trámu na polovinu výšky, a to rovně, zabez-
pečení je zde provedeno zhlavím vysazeným o 100–150 mm nebo roubíkem či tyčkou z tvr-
dého dřeva o ∅ 25 mm, prosazovanou otvory ve středu spojů vždy přes několik vrstev trámů. 
Místo roubíků se konce trámů zaříznou rybinovitě podle diagonály, což je přeplátování tzv. 
tyrolským řezem, který je zajištěn vahou horních vrstev.

Ve druhém případu je z trámu na horním i dolním líci vyříznuta ¼, a to zase rovně se 
zhlavím nebo bez zhlaví, s roubíkem nebo rybinovitě. Ve všech případech může být spoj ještě 
doplněn ozuby, zapuštěním apod. Doplňování spojů není příliš časté, provedení je pracné 
a nepřináší zvláštní výhody.

Dlouhé stěny se zabezpečují dubovými nebo modřínovými kolíky, případně hmoždinka-
mi, zapuštěnými v ložných spárách asi po vzdálenostech 1 m. Poloha hmoždinek je v sou-
sedních vrstvách vystřídána. Těsnění spár je zvláště nutné u trámů, opracovaných neúplně 
nebo tesaných nepřesně. U venkovských staveb se spáry těsnívaly mechem, slámou, dřevitou 
vlnou, koudelí apod. Přečnívající materiál v líci se vymazával mastnou hlínou s vápnem. Mís-
to vymazání lze použít přibíjené dřevěné trojhranné latě, které těsnění dotlačí do spáry.

Okenní a dveřní otvory se upravují tak, že se čela trámů zachytí čepovaným ostěním do 
drážky 50/50 mm. Ostění má okolo horního čepu vůli úměrnou výšce otvoru. Do tohoto ostě-
ní je zapuštěna vodorovná výměna, která je oporou nadpraží okna i dveří. 

Komínové těleso je vhodné vyzdít úplně samostatně mimo konstrukci stěny s distancí ale-
spoň 30–50 mm. 

Srubová stěna musí být zajištěna proti vlhku. Sokl pod srubovou stěnou by měl být zděný 
a sahat by měl alespoň 0,6 m nad terén. Jeho horní líc musí být z tvrdého materiálu a musí 
být opatřen izolačním asfaltovým nátěrem nebo asfaltovou lepenkou. I trámy je vhodné na 
choulostivých místech impregnovat, to znamená vně a v ložných spárách. Srubové stavba 
poskytuje suché, zdravé a teplé obydlí.

Problémem je nižší požární odolnost. 
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5. Zlepšené stěny srubové

Ochrany proti ohni se dosáhne obkladem stěn uvnitř stavby izolačními deskami. Musí být 
pamatováno na vůli pro objemové změny dřeva, které jsou 30–40 mm na metr výšky a vysky-
tují se i po dvou letech po zbudování. Komíny musí být zděné a omítané. Mají se k nim přizdít 
příložky, do jejichž drážky se mohou čela trámů zapustit. Vzdálenost od kouřové trouby má 
být alespoň 300 mm. Připojení stěny srubové ke komínovému tělesu nebo k jiné vyzděné části 
budovy může být provedeno také zapuštěním čel trámů do svislého trámu s drážkou (podob-
ně jako u ostění oken a dveří), nebo se čela trámů sevřou našroubovanými svislými výměnami 
po jedné nebo obou stranách.

Na srubové stěny se osadí dřevěné stropy trámové s rovným záklopem a násypem. Může 
se také užít stropů povalových s vrstvou hliněné mazaniny. Stropnice jsou přes podkladní 
trám stěny kampovány a kromě toho jsou zajištěny přesahujícím zhlavím. Mezi stropnice se 
vloží buď prkno na laťky přibité bokem na stropnice, nebo lépe krátký trámec s drážkami v če-
lech, která zapadají okolo latěk přibitých na stropnice. Pokračuje-li srubová stavba do dalšího 
patra, je také žádoucí zajištění hmoždinkou.

Konstrukce srubu vyžaduje jednoduchý, nečleněný pravoúhlý půdorys s průběžnými vnitř-
ními stěnami. Stavba má být přízemní nebo přízemní s podkrovím. Při zdokonaleném způso-
bu a při užití řezaných celohraněných trámů, může být i jednopatrová s podkrovím. Finančně 
výhodná je zejména tam, kde je dostatek dobrého a levného dřeva. 

Shora má být srubová stavba chráněna dobrou, nepropustnou a trvanlivou krytinou. Šindel 
vypadá velice dobře, ale vyžaduje pravidelnou údržbu a zvyšuje požární zatížení objektu. 
Totéž platí o prknech. Hospodárná je plechová krytina, krásný výsledek poskytuje přírodní 
břidlice. Lepenkové krytiny jsou nevhodné. Obvodové stěny je výhodné chránit před vlhkostí 
hodně vyloženým okrajem střechy s okapem, eventuálně i krytinou na stěnách vystavených 
pravidelným větrům.

Zdokonalené srubové stěny lze použít pro trvalá obydlí. Minimální tloušťka stěny, která 
nepromrzne a ani není zasažena kondenzací, je 180 mm. Stěny menších tlouštěk budou zdro-
jem problémů a hodí se pro sezónní stavby nebo objekty bez potřeby vytápění. 

V severských zemích, kde je klima drsnější než u nás, jsou srubové stěny velmi rozšířeny, 
ale v jiné úpravě. Používá se tam výhradně srubových stěn složených ze svislých trámců osa-
zených do prahu a do ližiny.

U otvorů jsou přerušené trámy zachyceny vodorovnou výměnou tvořící práh a nadpraží. 
Tímto uspořádáním se překoná hlavní nevýhoda našich srubových stěn a to pracování po 
výšce, které je zde nepatrné. Takové stěny se mohou doplnit libovolně upravenými povrchy 
z prken, izolačních desek, lepenky, překližek, omítky apod. Bývá to především na vnější stra-
ně dvojí vrstva křižujícího se bednění, uvnitř laťování je vzduchová mezera s jednou vrstvou 
bednění. Tepelně stěny zcela vyhovují.
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6. Spoje trámů při zhotovení kostry jednoduché dřevěné stěny

Na obrázku jsou použity zejména tyto spoje:
●	 čepování – kolmé, nebo šikmé,
●	 čepování se zapuštěním,
●	 plátování a kampování.

Nejsou zde vazby podélné, jako lípnutí, plátování ani nastavování svislých trámů. 

Čepování se provádí tam, kde se dva trámy křižují a jeden trám ve spoji končí. Někdy kon-
čí ve spoji oba trámy. Čepování spočívá v tom, že na konci jednoho dřeva je vždy ve směru 
vláken proveden čep (v podstatě výstupek), který zapadá do dlabu druhého dřeva. Šířka čepu 
bývá nejčastěji ⅓ šířky trámu, délka čepu ¼–½ výšky trámu, který je opatřen dlabem. Jsou-li 
trámy na sobe kolmé, jde o čepování pravoúhlé. V uvedeném případě jde o čepování hori-
zontálních distančníků do svislých sloupků. Dále jsou čepovány sloupky do spodního prahu, 
ležícího na základu konstrukce. U spojování trámů šikmých a vodorovných se vyskytují čepy 
šikmé, např. u rohové vzpěry a spodního nebo horního rámu. Pravoúhlý i šikmý čep lze do-
plnit zapuštěním.

Čepy pravoúhlé

Nejpoužívanější je čep obyčejný (rovný čep jednoduchý). Na rohu se používá tzv. čep 
odsazený. Je-li čep odsazen stejně na všech čtyřech stranách, je kvadratický. Jsou-li trámy veli-
ce objemné, spojují se čepem dvojitým. Tloušťka čepu je 1/5 šířky trámu. Pracnějším spojem 
je čep křížový, který má zamezit vnikání vody do dlabu. Na rohu se často používají čepy na 
pokos. Při stropnicových výměnách se dělají čepy rovnočelné nebo šikmočelné, někdy dopl-
něné zapuštěním. Spojování je vždy zabezpečeno skobou.

Čepy šikmé 

Toto spojení bývá nejčastěji doplněno ještě jednoduchým nebo dvojitým zapuštěním. Čep 
sám bývá mělký. Čela čepu jsou seříznuta do roviny symetrie tupého úhlu. Svorníky, které 
ztužují spoj, jsou kolmé na osu tupého úhlu. Takové spojení se vyskytuje i u vzpěry a vazného 
trámu nebo u věšadla.

Přeplátování

Provádí se tam, kde se trámy křižují, přičemž jeden trám je nesen druhým. Trám, který 
nese, nesmí být příliš zeslaben. Oba trámy mohou spojem probíhat dále, nebo může jeden, 
popřípadě oba, ve spoji končit. Rozlišuje se přeplátování úplné a částečné. Při přeplátování 
úplném se z každého trámu vybere polovina tloušťky. Při přeplátování částečném se každý 
trám vybere nejčastěji o šestinu až čtvrtinu. Přeplátování může být pravoúhlé, nebo šikmé. Při 
šikmém přeplátování se spoj zabezpečuje ještě zapuštěním.

Kampování

Je to druh částečného přeplátování. Je výhodné tím, že oslabení trámů je menší. V jednom 
trámu se provede kamp (ozub), ve druhém dlab či lůžko stejného tvaru a hloubky, jako je kamp. 
Podle tvaru se rozlišuje kamp plný, oboustranný, jednostranný, střední křížový či rybinový.
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a)  půdorys napojení vnitřní stěny
b)  čep pravoúhlý úplný
c)  čep šikmý jednoduchý, rovnočelný
d)  čep odsazený pravoúhlý
e)  čep pravoúhlý se šikmým zapuštěním
f)  vykreslení čepu
g)  pravoúhlé přeplátování úplné
h)  nárožní přeplátování úplné

i)  nárožní přeplátování šikmé
k)  rohové přeplátování s rybinou
k1) nárožní plát klínočelný s rybinou
l1)  kamp střední, oboustranný
l2)  kamp s celou jednostrannou rybinou, u trámů procházejících
l3)  kamp křížový
m)  rybinový kamp a kamp s rybinou jednostrannou
n)  rožní kamp s jednostrannou rybinou


