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Provedení

• Pomocí maltového lože se musí zajistit celoplošné dosednutí 
stěnového panelu CLT.

• Obvodová oblast v úrovni stříkající vody se musí konstrukčně 
správně provést v  závislosti na druhu vnějšího obkladu a 
přesahu stříšky.

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

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

izolace PS v obvo-
dové oblasti

(výška stříkající vody)

laťování
(mezikonstrukce v izolační 
úrovni)

laťování (zadní odvětrávání)

ukotvení stěny
(podle statiky)

1	 Sokl/ukotvení	stěny
1.1	 Provedení	soklu	u	fasády	se	zadním	odvětráváním

vertikální izolace
(větruvzdornost)

laťování

vertikální pažení

stěnový panel CLT

základ
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Provedení

• Napojení venkovního parapetu na ostění (slabina): U dřevě-
ných fasád se pod parapetem musí vytvořit další izolační 
úroveň s  bočním zdvihem. U omítkových fasád se musí 
stanovit zejména opatření v  oblasti koncového uzávěru 
parapetu. Napojení koncového uzávěru na parapet se musí 
utěsnit pomocí butylové náplasti, popř. se napojení konco-
vého uzávěru na omítku musí provést pomocí dostatečně 
silné těsnicí pásky (z  důvodu roztažnosti venkovního 
parapetu).

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

• Mechanické ukotvení oken podle výrobce nebo statiky.

okenní izolační páska

izolace rámu

izolační hmoždinka, popř. izolační 
hřebík

2 Napojení oken
2.1	 ontáž	pomocí	montážní	pěny

okenní křídlo vč. zasklení

okenní rám

montážní pěna (PU)

stěnový panel CLT

omítka
(vč. konstrukce)

venkovní parapet
(se spádem)
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Provedení

• Napojení venkovního parapetu na ostění (slabina): U dřevě-
ných fasád se pod parapetem musí vytvořit další izolační 
úroveň s  bočním zdvihem. U omítkových fasád se musí 
stanovit zejména opatření v  oblasti koncového uzávěru 
parapetu. Napojení koncového uzávěru na parapet se musí 
utěsnit pomocí butylové náplasti, popř. se napojení konco-
vého uzávěru na omítku musí provést pomocí dostatečně 
silné těsnicí pásky (z  důvodu roztažnosti venkovního 
parapetu).

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

• Mechanické ukotvení oken podle výrobce nebo statiky.

izolace rámu

2.2	 ontáž	pomocí	komprimované	pásky

omítka
(vč. konstrukce)

venkovní parapet
(se spádem)

odsazení stěny 
(upevnění)

okenní křídlo vč. zasklení

okenní rám

komprimovaná páska

stěnový panel CLT
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Provedení

• Napojení venkovního parapetu na ostění (slabina): U dřevě-
ných fasád se pod parapetem musí vytvořit další izolační 
úroveň s  bočním zdvihem. U omítkových fasád se musí 
stanovit zejména opatření v  oblasti koncového uzávěru 
parapetu. Napojení koncového uzávěru na parapet se musí 
utěsnit pomocí butylové náplasti, popř. se napojení konco-
vého uzávěru na omítku musí provést pomocí dostatečně 
silné těsnicí pásky (z  důvodu roztažnosti venkovního 
parapetu).

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

• Mechanické ukotvení oken podle výrobce nebo statiky.

• Napojení okenní izolační pásky na větruvzdornou úroveň 
podle výrobce nebo normy.

vertikální izolace
(větruvzdornost)

napojení odolávající srážkové 
vlhkosti

prkno ostění
(dostatečná vůle vůči venkovnímu 
parapetu)

horizontální pažení

venkovní parapet
(se spádem)

okenní izolační páska

okenní křídlo vč. zasklení

okenní rám
(rozšíření rámu)

komprimovaná páska

stěnový panel CLT
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Provedení

• Napojení venkovního parapetu na ostění (slabina): U dřevě-
ných fasád se pod parapetem musí vytvořit další izolační 
úroveň s  bočním zdvihem. U omítkových fasád se musí 
stanovit zejména opatření v  oblasti koncového uzávěru 
parapetu. Napojení koncového uzávěru na parapet se musí 
utěsnit pomocí butylové náplasti, popř. se napojení konco-
vého uzávěru na omítku musí provést pomocí dostatečně 
silné těsnicí pásky (z  důvodu roztažnosti venkovního 
parapetu).

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

• Mechanické ukotvení oken podle výrobce nebo statiky.

• Napojení okenní izolační pásky na větruvzdornou úroveň 
podle výrobce nebo normy.

multifunkční izolační 
páska

(vevnitř neprodyšná, 
venku větruvzdorná, 

zvukotěsná)

vertikální izolace
(větruvzdornost)

napojení odolávající srážkové vlhkosti

2.3	 ontáž	pomocí	multifukční	těsnicí	pásky

prkno ostění
(dostatečná vůle vůči venkovnímu 
parapetu)

Napojení pažení  prkno ostění :

Varianta :

Varianta 2:

laťování
(mezikonstrukce v izolační úrovni)

vertikální pažení

venkovní parapet
(se spádem)

okenní křídlo vč. 
zasklení

okenní rám

stěnový panel 
CLT
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Provedení

• V závislosti na konstrukci podlahy sousedních místností se 
v  oblasti dveří musí zajistit odpovídající přechod. Přechod 
mezi různými podlahami lze překonat pomocí montáže 
přechodové lišty nebo lišty Schl ter.

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

montážní pěna
(upevnění)

přechod podlahy
(při různé konstrukci podlahy)

3	 Napojení	dveří
3.1	 Vnitřní	dveře

pásky pro izolaci spár

dveřní rámstěnový panel CLT

stropní panel CLT
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Provedení

• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyš-
nost konstrukce.

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

• Zavěšení vystupujícího stropu celozávitovými šrouby (podle 
statiky).

vertikální izolace
(větruvzdornost)

4 Výstup
4.1	 Výstup	u	dřevěné	fasády

vertikální pažení

vertikální izolace
(větruvzdornost) laťování

(mezikonstrukce v izo-
lační úrovni)

pažení
(podhled)

pásky pro izolaci 
spár

stěnový panel 
CLT

stropní panel CLT
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Provedení

• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyš-
nost konstrukce.

• Výška slepého rámu, popř. rozšíření okenního rámu se řídí 
podle konstrukce podlahy.

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

omítka
(vč. konstrukce)

4.2	 Výstup	u	omítkové	fasády

venkovní parapet

slepý rám, popř. rozšíření okenního rámu
(konstrukce podlahy)

pásky pro izolaci 
spár

stěnový panel 
CLT

stropní panel CLT
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Provedení

• Předsazené balkonové panely znemožňují, na rozdíl od 
vystupujících stropních panelů, tvorbu tepelných mostů.

• V případě požadavku na průběžnou izolační úroveň se na 
distanční špalíky musejí namontovat podpěrné úhelníky 
(v tloušťce izolace).

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

• Balkonový panel se musí dimenzovat v  závislosti na 
příslušném statickém systému.

balkonový panel

4.3 Balkonový panel (navrstvený)

podpěry

podpěrné body

stěnový panel CLT
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Provedení

• Předsazené balkonové panely znemožňují, na rozdíl od 
vystupujících stropních panelů, tvorbu tepelných mostů.

• V případě požadavku na průběžnou izolační úroveň se na 
distanční špalíky musejí namontovat podpěrné úhelníky 
(v tloušťce izolace).

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

• Balkonový panel se musí dimenzovat v  závislosti na 
příslušném statickém systému.

• Je nutné dbát na možnost vybočení stěny.

4.4	 Balkonový	panel	(zavěšený)

zavěšení

podpěrné body

obrubový pro l

stěnový panel CLT

balkonový panel
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Provedení

• Voda je spádem izolace odváděna do gul.

• Okap s nouzovými přepady na koncích balkonu pro přeby-
tečnou vodu.

• V závislosti na zastřešení balkonu je nutné vytvořit odpoví-
dající ochranu proti stříkající vodě.

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

spád do gul

4.5	 Balkon	(dřevěný	obklad	na	spádové	izolaci)

stropní panel CLT

stěnový panel CLT

pochůzné oplechování

okenní prvek se slepým rámem

okap s krycí mřížkou
(nouzové přepady na koncích 
balkonu)

 modřínový rošt

 laťování

 zásyp

 izolace

 spádová izolace

 spodní napínací pás 
(umožňující difuzi)

 balkonový panel
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Provedení

• Vytvoření pohledu prostřednictvím přesahující střešní desky 
CLT.

• Oblast štítové hrany mimo štítovou stěnu se nemusí izolovat.

• Prkno na štítové hraně podle přání pohledové nebo 
s oplechováním.

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

• Při dimenzování střešního panelu CLT je nutné dbát na 
příčný výstup.

střešní laťování

5	 ikmá	střecha
5.1	 Napojení	„stěna-střecha“	(konstrukce	stříšky	z CLT)

laťování ve směru 
spádu

stěnový panel CLT

prkno na štítové hraně

parozábrana (volitelně!)

oblast štítové hrany (neizolovaná)
spodní napínací pás

střešní panel CLT

krokev
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Provedení

• Vytvoření stříšky s námětkem (ukotvení proti sání větru podle 
statiky) a bedněním okapu.

• zolace z  jemných vláken vedená nad krokvemi se musí 
vytvořit v síle bednění okapu, aby se zabránilo drážkování 
zkrácené krokve.

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

• Upevnění laťování ve směru spádu se musí provést podle 
druhu izolace (jako pevné v tlaku nebo nikoliv pevné v tlaku).

střešní laťování

5.2	 Napojení	„stěna-střecha“	(námětkové	krokve)

laťování ve směru 
spádu

stěnový panel CLT

námětková krokev

parozábrana (volitelně!)

omítka
(vč. 

konstrukce)

spodní napínací pás

střešní panel CLT

bednění okapu

deska z jemného 
vlákna

izolace
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Provedení

• Vytvoření stříšky s krokvemi (ukotvení proti sání větru podle 
statiky) a bedněním okapu.

• zolace z  jemných vláken vedená nad krokvemi se musí 
vytvořit v síle bednění okapu, aby se zabránilo drážkování 
zkrácené krokve.

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

• Mezi parozábranou a stěnovým panelem CLT se musí 
vytvořit větruvzdorný spoj.

5.3	 Napojení	„stěna-střecha“	(krokvová	střešní	vazba)

stěnový panel CLT

sádrokartonová, popř. 
sádrovláknitá deska
(upevněná na rozptýle-
ném laťování)

napojení parozábrany na stěnový 
panel CLT

vaznice

parozábrana

střešní laťování

laťování ve směru 
spádu

spodní napínací pás

bednění okapu

krokev

omítka
(vč. konstrukce)
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Provedení

• Při náležitém plánování střešní konstrukce a správném 
uspořádání jednotlivých vrstev (směrem ven umožňují difuzi) 
lze upustit od parozábrany.

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

• Vložením pásků pro izolaci spár je nutné zajistit neprodyš-
nost konstrukce.

5.4	 Hřeben	střechy	(s vaznicí)

montážní vůle

parozábrana (volitelně!)

vaznice

izolace

střešní panel CLT

pásky pro izolaci spár

střešní laťování

laťování ve směru spádu

spodní napínací pás

krokev
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Provedení

• Při montáži plochého střešního okna je nutné dbát na těsné 
spojení se spodním napínacím pásem.

• Provedení vnitřního ostění podle požadovaného dopadu 
světla.

• Materiál ostění: sádrokartonové desky nebo desky z aglo-
merovaného dřeva.

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

5.5	 Plochá	střešní	okna

vertikální ostění
(dopad světla)

ploché střešní okno

výměna
(upevnění plochého střešního okna)

izolace

střešní panel CLT

horizontální ostění
(dopad světla)

střešní laťování

laťování ve směru 
spádu

spodní napínací pás
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Provedení

• zolace ploché střechy ve spádu.

• Atiku je nutné pomocí úhelníku ukotvit na stropním panelu 
CLT (podle statiky).

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

6	 Plochá	střecha
6.1	 Konstrukce	atiky	s panely	CLT

konstrukce ploché střechy
(podle požadavku)

pokrytí atiky

laťování

mezikonstrukce v izolační úrovni

vytažení izolace

stropní panel CLT

vertikální izolace
(větruvzdornost)

horizontální fasáda 
se zadním 

odvětráváním

stěnový panel CLT

tepelná izolace

pásky pro izolaci spár
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Provedení

• zolace ploché střechy ve spádu.

• Vertikální stěnové hranoly přebírají statickou funkci pro 
vytvoření atiky (dimenzování a upevnění podle statiky).

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

6.2	 Konstrukce	atiky	se	stěnovým	hranolem

konstrukce ploché střechy
(podle požadavku)

pokrytí atiky

laťování

vertikální stěnový hranol
(tvoří spodní konstrukci pro 

vytvoření atiky)

vytažení izolace

stropní panel CLT

vertikální izolace
(větruvzdornost)

horizontální fasáda 
se zadním 

odvětráváním

stěnový panel CLT

tepelná izolace

pásky pro izolaci spár

deska z aglomerovaného 
dřeva
(spodní konstrukce pro vertikální izolaci)
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Provedení

• Podhled stříškového panelu CLT může být podle přání 
pohledový nebo oplechovaný.

• Provedení ukončení okraje se musí naplánovat podle směru 
spádu střechy.

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

• Dimenzování stříškového panelu CLT podle přesahu střechy 
(pozor u příčného výstupu).

6.3	 Konstrukce	stříšky

konstrukce ploché 
střechy
(podle požadavku)

ukotvení na 
mezikonstrukci
(podle statiky)

panel CLT jako konstrukce 
stříšky

izolace proti vlhkosti

šroubové spojení se stropem

parozábrana

vertikální izolace
(větruvzdornost)

horizontální fasáda se 
zadním odvětráváním

stěnový panel CLT

tepelná izolace

pásky pro izolaci spár
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Provedení

• Je nutné brát v úvahu přenos zatížení z krovu do střešního a 
stěnového panelu CLT.

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

6.4	 Napojení	ploché	střechy	(studený	střešní/půdní	prostor	nad	ním)

deska z aglomerovaného dřeva
(např.  OSB)

laťování

konstrukce plechové střechy

studený střešní prostor

konstrukce ploché střechy
(podle požadavku)

krokev

vertikální izolace
(větruvzdornost)

vertikální pažení

stěnový panel CLT

tepelná izolace

pásky pro izolaci spár

stropní panel CLT
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Provedení

• Provedení při použití panelů NV  (nepohledová jakost).

• Příčné frézování (v pravém úhlu vůči uložení stropu) je možné 
pouze v omezené míře a musí se provést podle statiky.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

7 Elektroinstalace
7.1	 Provedení	v případě	dodatečného	obložení

elektroinstalace

sádrokartonová, popř. sádro-
vláknitá deska

stěnový panel CLT

stropní panel CLT
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Provedení

• Provedení při použití panelů NV  (nepohledová jakost).

• Opracování (frézování drážek) je na př. u stropního panelu 
CLT možné pouze ve směru uložení stropu. Příčná uložení se 
musejí kompletně zachovat z důvodu nosného účinku.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

elektroinstalace

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá 
deska

stěnový panel CLT

stropní panel CLT

stropní panel CLT

nutnost neprodyšného zakrytí lepicí páskou

úprava (drážka a vývrt) pro stropní elektroinstalaci
(úprava je v zásadě možná i u stěnových panelů V  
pohledová jakost )
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Provedení

• Provedení při použití panelů V  (pohledová jakost).

• prava (vývrt pro vedení) je možná pouze z jedné podélné 
strany panelu CLT.

• V případě několika vývrtů vedle sebe je nutné dodržet mini-
mální vzdálenost os 50 mm.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

7.2	 Provedení	u	„pohledové	jakosti	CLT“

elektroinstalace

viditelné vyfrézování v oblasti podlahy

stěnový panel CLT

stropní panel CLT

úprava (vývrt) pro instalaci
průměr: 28 mm
max. délka:  500 mm
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Provedení

• Provedení při použití panelů V  (pohledová jakost).

• Vyfrézování drážky v ostění dveří, která bude později zakryta 
dveřním rámem, a vývrt k umístění vypínače nebo zásuvky.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

elektroinstalace

stěnový panel CLT

stropní panel CLT

drážka v ostění dveřního 
otvoru; vývrt k umístění 

vypínače
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Praktické	použití

7.3	 Ochrana	proti	blesku

Provedení

• Systémy ochrany proti blesku chrání lidi a budovy před 
velkými škodami. Díky vnější ochraně proti blesku se zabrání 
škodám tím, že se zachytí proud blesku a bezpečně se 
odvede do půdy.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.
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Provedení

• Upevnění vedení instalací se musejí akusticky oddělit od 
jiných konstrukčních částí.

• ovněž spodní konstrukce předsazené stěny se musí akus-
ticky odpojit od stropních a stěnových panelů.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

8	 nstalace	sanitární	techniky
8.1	 C	(předsazená	stěna)

předsazená stěna pro C

instalace

pásky pro izolaci 
spár

stěnový panel CLT

stropní panel CLT

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá deska

spodní konstrukce
(např.  OSB)

zavěšení a přípojky pro C
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Provedení

• Upevnění vedení instalací se musejí akusticky oddělit od 
jiných konstrukčních částí.

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

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

8.2	 Umyvadlo	(příprava	pro	připojení)

instalační úroveň

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá deska

přípojky pro umyvadlo

odnímatelná část předsazené stěny
(pro příp. dodatečné připojovací práce)

instalace

pásky pro izolaci 
spár

stěnový panel CLT

stropní panel CLT
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Praktické	použití

8.3	 Sanitární	zařízení	 	vlhké	prostory

Provedení

• Pokud se spáry mezi sanitárními zařízeními a jinými 
konstrukčními částmi utěsní silikonem, je nutné tato utěsnění 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby obnovovat.

• Obložení dlaždičkami je nutné od panelů CLT a sádrokarto-
nových desek oddělit další izolační úrovní, protože spáry 
mezi dlaždičkami jsou propustné.   

• Je nutné zabránit proniknutí neprodyšné úrovně v důsledku 
vedení instalací.

• Upevnění vedení instalací se musejí akusticky oddělit od 
jiných konstrukčních částí.
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Provedení

• Při použití přepážky D D pro bezpečné provedení komínu 
stěnami, stropy a střechami je nutné dbát na její schválení 
pro dřevostavby.

• Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti od topenišť a 
protipožární požadavky výrobce.

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

• Montáž je zásadně nutné vždy konzultovat s  úřady a 
kominíkem.

9	 Komín
9.1	 Komín	z ušlechtilé	oceli	na	venkovní	straně	stěny

venkovní komín z ušlechtilé 
oceli

odvětrávací otvor

pásky pro izolaci spár

stěnový panel CLT

přepážka D D

stropní panel CLT

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá deska

izolační páska (podle požadavku)

otvor pro přívod vzduchu
(volitelně)
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Provedení

• Je nutné dodržoévat minimální vzdálenosti od topenišť a 
protipožární požadavky výrobce.

• Montáž je zásadně nutné vždy konzultovat s  úřady a 
kominíkem.

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

9.2	 Komín	z ušlechtilé	oceli	uvnitř	místnosti

pásky pro izolaci spár

stěnový panel CLT

místo připojení

stropní panel CLT

vnitřní komín z ušlechtilé oceli

otvor pro čištění

výstup kondenzátu
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Provedení

• Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti od topenišť a 
protipožární požadavky výrobce.

• Montáž je zásadně nutné vždy konzultovat s  úřady a 
kominíkem.

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

9.3	 Zděný	komín

pásky pro izolaci spár

stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

místo připojení

stropní panel CLT

stropní panel CLT

sádrokartonová deska (2vrstvá)

izolace

komínové tvarovky

otvor pro čištění

min. 50 mm montážní vůle vůči hořlavému 
materiálu (na všech stranách)
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Provedení

• Šroubové spojení, popř. upevnění nástupnic prostřednictvím 
stěnového panelu CLT.

• Nástupnice a podstupnice jsou spojeny šroubovým spojem.

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

10	 Schodiště
10.1	 roubové	spojení	se	stěnovými	panely

stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

nástupnice z CLT

sádrokartonová, popř. sádro-
vláknitá deska

podstupnice z masivního dřeva

šroubové spojení schodů prostřednictvím stěnového 
panelu

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá 
deska
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Provedení

• Upevnění nástupnic pomocí úhelníků nebo drážkovaných 
plechů se spojením válcovými kolíky (varianta), které jsou 
zakotveny ve stěnovém panelu CLT.

• Nástupnice se v  oblasti podpěry musejí akusticky odpojit 
pomocí elastické mezivrstvy (např.  sylomeru).

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

10.2	 Upevnění	pomocí	úhelníku/štěrbinového	plechu

stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

upevnění schodů 
pomocí štěrbinového 
plechu a válcového 
kolíku (varianta)

podstupnice z CLT

upevnění schodů pomocí 
úhelníků

nástupnice z CLT
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Provedení

• Vytvoření schodů bez podstupnic.

• Nástupnice dosedají na speciální nosná upevnění (pozor na 
nosnosti).

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

10.3	 Uložení	na	speciálních	nosných	upevněních

stěnový panel CLT

stěnový panel CLT

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá deska

speciální nosné upevnění jako podpěra pro schody

sádrokartonová, popř. sádrovláknitá 
deska

kamenná vložka
(v nášlapné oblasti)

nástupnice z CLT
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Provedení

• Vytvoření schodů bez podstupnic.

• Šroubové spojení nástupnic s  nosníky schodiště pod 
kamennými vložkami v pochůzné nášlapné oblasti.

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

10.4	 Uložení	na	nosnících	schodiště

nástupnice z CLT

spojení pomocí štěrbinového plechu a 
válcového kolíku

nosník schodiště
(CLT nebo BS )
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Provedení

• Šikmá schodišťová deska je uložena na stropních panelech, 
schody se přišroubují zespoda.

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

10.5	 ikmá	schodiš ová	deska

klínové schody
(CLT)

šikmá schodišťová deska
(CLT)
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