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POPIS KNIHY KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH
Střešní konstrukce jsou jednou z nejdůležitějších částí stavby. Proto tým autorů z brněnské
Fakulty stavební připravil komplexní a přehlednou publikaci, která usnadní práci každému
projektantovi. Najdete zde řešení střešních plášťů včetně příkladů skladeb, tradiční i
moderní typy nosných konstrukcí střech, ale také postup návrhu dřevěných konstrukcí.
Publikace přináší také typické detaily a požárně bezpečnostní, akustické a tepelnětechnické
požadavky na střechy, včetně popisu a možnosti řešení tepelných mostů.
NOSNÉ KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH - PDF
Nosné konstrukce šikmých střech Okrajové podmínky návrhu Půdorys a rozpon střechy
Střešní krytina (podklad) Podmínky podepření Požadovaný vnitřní prostor Tvar střechy a
způsob odvodnění Dílčí úpravy (okna, Členění šikmých střech z hlediska konstrukce V
našich klimatických a povětrnostních podmínkách jsou nejčastějšími konstrukcemi
šikmých střech střechy sedlové, pultové a stanové. Konstrukce šikmých střech Střešní
konstrukce jsou jednou z nejdůležitějších částí stavby. Proto tým autorů z brněnské Fakulty
stavební připravil komplexní a přehlednou publikaci, která... 15 Základní tvary šikmých
střech 15 2 Základní tvary šikmých střech Sklonité střechy se vyznačují spádem střešních
rovin vyšším než 5, kdy střechy o sklonu 5 < α 45 nazýváme šikmými a střešní konstrukce
se sklonem vyšším jsou označovány jako strmé. Tvar střechy je závislý na půdorysu a účelu
budovy. Elektronická kniha Konstrukce šikmých střech, Střešní konstrukce jsou jednou z
nejdůležitějších částí stavby. Proto tým autorů z brněnské Fakulty stavební připravil
komplexní a přehlednou... 18 Konstrukce šikmých střech 2.4 st anové střechy. Stanové
střechy jsou tvořeny zpravidla ze čtyř střešních rovin sbíhajících se ve vrcholu(geo.
metrický útvar jehlan) a mají ze všech stran okap. Stanové střechy je možno užít především
. Tepelně technický návrh a posouzení šikmých střech má však následující specifika, která
je nutno respektovat: 1. Do výpočtu součinitele prostupu tepla U je nutno zahrnout vliv
systematických tepelných mostů (pokud se v konstrukci vyskytují). Návrhy střech základní technické informace Tříplášťová šikmá střecha. 6. 5. 2013. Tříplášťová
konstrukce šikmé střechy se vyznačuje tím, že obsahuje ve své skladbě dvě větrané
vzduchové mezery, obvykle umístěné nad a pod vrstvou pojistné hydroizolace střechy.
Zateplení šikmých střech Zvyšování cen energií pro vytápění a dostupnost velmi účinných
tepelných izolací způsobují, že se majitelé rodinných domů snaží zateplit jejich fasády,
podlahy i střechy. V případě šikmých střech rodinných domů tvoří hlavní nosnou
konstrukci zpravidla střešní dřevěný krov. U ploché střechy tuto funkci většinou plní
stropní konstrukce stejného stavebního systému, ze kterého je dům postaven. Konstrukce
šikmých střech s ukončením tepelné izolace v úrovni kleštin Nejčastější střešní konstrukce
rodinných domů jsou navrhovány sice se zateplením do plné výšky krokví jako
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dvouplášťové, avšak tepelná izolace z mezikrokevního prostoru pokračuje nikoli do.
Zateplení šikmých střech Tepelná izolace šikmých střech na rozdíl od střech plochých není
až tak velkým problémem a stejně tak je méně nákladnější, přičemž se snažíme využívat to
nejlepší možné řešení, které máme odzkoušené mnoha lety praxe. V konstrukcích šikmých
střech se za tepelné mosty považují nosné krokve, které mají výrazně větší tepelnou
vodivost než okolní tepelná izolace. Vhodným způsobem eliminace tepelných mostů je
aplikace tepelné izolace ve dvou nebo ve třech vrstvách. Konstrukce šikmých střech řeší
ČSN 73 0519 : 1999 (Navrhování střech). Střechy se skládanými krytinami, plechem,
asfaltovým šindelem a pásy řešíme vždy jako větrané střechy dvouplášťové nebo
tříplášťové s větráním pod krytinou. Podhledy šikmých střech pomáhají doladit vzhled
domu. Přitom chrání přes fasádu přesahující část střešní konstrukce před klimatickými
vlivy.
KONSTRUKCE STŘECHY - ČESKÉSTAVBY.CZ
Tepelné mosty v konstrukcích střech Tepelný most je jev, který má obvykle vyšší tepelnou
vodivost než okolní prostředí konstrukce, proto se na jeho vnitřním povrchu projevuje
pokles povrchové teploty více než na okolní ploše. Protože do kategorie šikmých střech
patří i konstrukce o sklonu blizkém 5°, můžeme zde navrhnout skladby obdobné jako u
střech jednoplášťových plochých. Dále se tento článek zabývá konstrukcemi vhodnými pro
šikmé střechy s dřevěnou nosnoi konstrukcí o větším spádu. Typy šikmých střech a co je
třeba na střeše pravidelně kontrolovat. Šikmé střechy se mezi tuzemskými stavebníky těší
velké oblibě, jejich výskyt často motivuje i stavební úřady, aby je na nových domech
požadovaly. Konstrukce šikmých střech Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016|
Vaznicové soustavy krovu - empirická pravidla pro umístění vaznic první podporou krokve
je pozednice umístěná na půdní nadezdívce (typické řešení) Dřevěné konstrukce šikmých
střech patří mezi nejstarší konstrukční systémy. Přestože funkce většiny prvků zůstala
téměř stejná, mění se technologie jejich opracování, objevují se moderní materiály na bázi
dřeva a v posledních letech dochází také k rychlému rozvoji nových spojovacích technik. U
šikmých st řech se často vyskytují systémové tepelné mosty tvo řené konstruk čními prvky,
nap ř. krokvemi, p řídavnými krokvemi, lat ěmi apod. St řešní pláš ť: v této publikaci se jen
velmi omezen ě používá pojem st řešní pláš ť. Provádíme rekonstrukce šikmých střech,
půdní vestavby, revitalizace plochých střech, výměny krytin,… Novostavby Pro výstavbu
nových rodinných domů a staveb, dodáváme a realizujeme střechy montujeme vazníkové i
vázané krovy a konstrukce. K výhodám šikmých střech patří větší obestavěný prostor při
opticky nižší stavbě. K jejím nevýhodám patří velmi obtížné řešení tepelné izolace v
dostatečné tloušťce odpovídající poloze izolace (vlivem tepelné radiace je nutné konstrukce
obrácené k nebi tepelně izolovat více, než konstrukce obrácené k předmětům na zemi).
Provádíme realizace nových a rekonstrukce stávajících šikmých střech. STŘECHY NA
KLÍČ - provádíme realizace nových a rekonstrukce stávajících střech i historických
dřevěných konstrukcí, zabezpečujeme veškeré tesařské, klempířské, pokrývačské práce a
impregnaci dřeva proti činnosti dřevokazných škůdců. Kromě zvýšení tepelných ztrát mají
tepelné mosty v konstrukcích šikmých střech nad obytným prostředím negativní vliv
zejména na vlhkostní stav konstrukce (snižují významně povrchovou teplotu; na
prochlazených prvcích dochází ke kondenzaci vodních par). Konstrukce šikmých střech II
Prostorově působící konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Tradiční a
novodobé materiály a spoje Ochrana šikmých střech a krovů / 19.6.2017. V časopisu Sruby
a roubenky 2/2017 vyšel článek o ochraně dřevěných konstrukcí z hlediska napadení
biotickými škůdci dřeva a jiných druzích činitelů, které degradují dřevo ve stavbách. Mimo
jiné se zabýváme vazbou krovů a jejich montáží. Dřevěné krovy jsou výhradně záležitostí
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šikmých střech a řadí se mezi nejdůležitější konstrukce stavby.Střešní vazníky se skládají z
jednotlivých vaznic, které dohromady dávají konstrukci krovu. Požární odolnost skladeb
šikmých střech se zkouší pro mezní stavy: R (únosnost a stabilita konstrukce), E (celistvost
konstrukce) a I (Izolační schopnost - mezní teploty na neohřívaném povrchu).
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
1. PROMĚNY SOUČASNÉ ČESKÉ RODINY: RODINA - GENDER - STRATIFIKACE
2. GRAEFENBERG VE VÍRU ZMĚN: (Z HISTORIE LÁZNÍ JESENÍK)
3. SMRT V SAMETU
4. DUDEK A ZVÍŘÁTKA ZE ZOO
5. NAIVNÍ MALÍŘKA NATÁLIE SCHMIDTOVÁ: VZPOMÍNKY SBĚRATELE NAIVNÍHO UMĚNÍ
6. ZA MARIE TEREZIE: ZAMILOVANÝ DRAGOUN
7. KALENDÁŘ 2018 - PRAŽSKÉ MOTIVY
8. EGYPŤAN SINUHET
9. BUDDHA VCHÁZÍ DO BARU...: PRŮVODCE ŽIVOTEM PRO NOVOU GENERACI
10. ANDĚLSKÉ VEDENÍ: JAK SE SPOJIT SE SVÝMI STRÁŽNÝMI ANDĚLY
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