
72  červenec/srpen 2019  Mariannebydleni.cz

Fo
to

: A
R

C
H

IV
 F

IR
em

dřevo na stavění
CHAtkA nA zAHRAdě nebo jen lAVIčkA nA zápRAží. je jedno, jAk Velký je Váš pRojekt, pRotože  

se dřeVem je třebA umět CHytře zACHázet.  přIpRAVIlA kateřina čížková

materiály

V Y S o U Š E N Í
Pokud nemáme k dispozici 

průmyslově vysušené dřevo, 

je třeba nechat mokré řezivo 

sušit na vzduchu a dopřát 

každému jednotlivému 

profilu dostatečné proudění 

vzduchu. Od země je nutné 

ponechat větší mezeru. 

V zimě počítejte minimálně 

s pěti měsíci sušení a v létě se 

dvěma. „Pro snížení praskání 

dřeva je dobré zatřít čela 

profilů voskem nebo lakem, 

což zajistí rovnoměrnější 

odpařování vody.“

1Dřevo z jehličnanů potřebuje 
k vysušení větší proudění 
vzduchu než dřevo z listnáčů.

oŠEtřENÍ
„Nejlepší ochranou dřeva 
je dobře naplánovaná 
architektonicky a stavebně 
před deštěm a vlhkem 
chráněná stavba,“ říká 
architekt Pavol Šiška 
z ateliéru Stromdom. 
ochranu dřeva nabízejí 
přírodní nebo syntetické 
oleje a biocidní nátěry, 
všechny je najdeme 
na trhu v nepřeberné 
škále, včetně různých 
barev a jejich odstínů. 
„Chci-li změnit vzhled 
povrchu dřeva, používám 
hlavně ekologické, vodou 
ředitelné tenkovrstvé 
lazury od slovinské firmy 
Jubizol,“ dodává Šiška.

1 Akrylátová lazura na dřevo, jubin lasur, jub, 2,75 kg, levnestavebniny.eu, 588 kč;  2 Biocidní přípravek 
na dřevo proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu, Qb Hobby, bochemit, 1 kg, obi.cz, 199 kč;  

3 terasový olej, thermo dřevo olej 010, osmo, 2,5 l, barvy-na-drevo.cz, 1992 kč;  4 Impregnační bio olej 
na dřevo, venkovní, oil exterier, belinka, 2,5 l, barvymorys.cz, 1150 kč

S P o J E
Spoje se musejí spolehlivě 

zajistit, aby dřevo nepraskalo 

a neuvolňovalo se.

„Na nosnou konstrukci 

Dubodomu jsme použili 

tesařské spoje v kombinaci 

s tesařskými vruty,“ popisuje 

architekt Pavol Šiška. Je 

důležité, aby výběr vrutů 

zohledňoval umístění 

dřevostavby i dřevinu. 

Každý vrut vydrží totiž něco 

jiného po pevnostní i po 

chemické stránce. Nevhodná 

volba může zapříčinit jejich 

vylomení nebo korozi. Pro 

venkovní realizace není 

dobré používat lepené spoje 

se slabou odolností vůči 

povětrnostním vlivům.

Základem kvalitní 
konstrukce jsou dobře 
zvolené dřevěné spoje.

Na dřevostavbu je vhodnější 
dřevo z jehličnanů než 
z listnatých stromů.

D ř E V o
Pro venkovní realizace jsou 

vhodné dřeviny s vysokým 

obsahem pryskyřice a velkou 

hustotou dřeva. Z našich 

dřevin je nejvhodnější 

smrk, borovice a jedle. 

V severských oblastech jako 

je třeba Skandinávie najdeme 

dřeviny jehličnanů s ještě 

lepšími vlastnostmi. „V době 

globálního oteplování je 

však otázkou, zda relativně 

malý rozdíl v kvalitě 

opravdu stojí za dovoz,“ 

vysvětluje Pavol Šiška. 
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