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Môže byť väzník vyrobený v továrni? 

Rovnako ako okná a dvere sa väzníky vyrábajú v hale. Najobľúbenejšou technológiou pre výrobu
väzníkov je použi�e styčníkových dosiek pre spojenie jednotlivých prírezov. Styčníková doska je 
plech s prelisovanými hrotmi, ktoré fungujú ako klince. Tieto dosky sa do dreva zalisujú veľkou silou
niekoľkých ton, vďaka čomu sa spoj stáva nerozobrateľným a takmer dokonalým pevným spojením.
Väzníky sa potom na stavbu dovezú pripravené na montáž ako kusy skladačky.
Vďaka tomu je montáž veľmi jednoduchá a rýchla.

Výroba väzníkov v hale

Sklad väzníkov pred odvozom

Preprava väzníkov na stavenisko.

Styčníková doska
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Aké drevo sa používa na výrobu väzníkov?

Stavebné rezivo sa v Slovenskej republike riadi platnými normami popisujúcimi základné vlastnos�
reziva, jeho triedenie a ochranu. Tieto normy vychádzajú z dlhoročnej skúsenos� používania dreva
v stavebníctve a predkladajú požiadavky na pevnosť dreva, počet a veľkosť hrčí, trhlín a maximálnu
povolenú krivosť reziva. Pre výrobu väzníkov sa používa rezivo spĺňajúce �eto požiadavky:

1. Vlhkosť reziva v dobe výroby väzníkov nesmie presiahnuť hodnotu 22%
2. Rezivo používané na väzníky musí mať minimálnu hrúbku 35mm a šírku 68mm, pre vnútorné

diagonály dokonca aj šírku 58mm
3. Drevo nesmie byť napadnuté hnilobou, mať trhliny znižujúce únosnosť, vypadávajúce

hrče a obliny

Triedené rezivo zaradené do triedy C24

Ako sa väzníky projektujú a vyrábajú

Firma Constructor-eu pri projekcii a výrobe spolupracuje s firmou MITEK INDUSTRIES, ktorá 
dodáva kompletné so�warové vybavenie pre projektantov po celom svete.
S pomocou tohto programu je projektant schopný rýchlo a spoľahlivo väzník navrhnúť, spočítať
cenu celej strechy a vygenerovať výrobné podklady pre každý väzník.

Každá výrobná fabrika na väzníky kombinuje projektovanie a výkon. Väčšina firiem
zamestnáva svojho projektanta, alebo �m projektantov, ktorí ako špecialis� vo svojom
odbore úzko spolupracujú s výrobnou časťou fabriky a pripravujú podklady pre samotnú 
výrobu. Práve na ich ramená sú kladené požiadavky na ekonomiku návrhu a zodpovednosť 
za správny návrh v súlade s normami. 
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Projekt väzníkovej strechy. Každý väzník je dôkladne
navrhnutý v súlade s platnými normami. 

Výrobný výkres väzníka.
Laserová projekcia pomáha presne osadiť styčné dosky.

Príklad výrobnej haly
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Aké výhody majú väzníky na jednopodlažných domoch?
 
Priehradové väzníky tvoria konštrukciu strechy aj stropu. Na rozdiel od betónových stropov
väzníky nepotrebujú vnútorné priečky. To umožňuje rozvrhnúť miestnos� podľa potrieb
investora. Vnútorné nosné steny sa môžu posúvať ako vo fáze výstavby tak aj vo fáze užívania.
Hlavný vplyv tejto výhody spoznáte na rýchlos� výstavby a ušetrením materiálu.
Pod nenosnými stenami to�ž nie je potreba vytvárať základové konštrukcie. Všetky �eto
skutočnos� majú významný vplyv na zníženie ceny stavby.

Väzníková strecha s podkrovným priestorom

Strecha z väzníkov bez podkrovia

Bungalov zastrešený väzníkmi – bez vnútorným
nosných s�en s voľnou dispozíciou
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Drevostavba so sedlovou strechou

Valbová strecha na murovanej stavbe 

Valbová strecha na murovanej stavbe

Väzníková strecha s valbami

Ukážky použitia väzníkov na jednopodlažných stavbách
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Podkrovné väzníky môžu byť tvorené rovnako ako klasické väzníky – tvoria zároveň strop nižšieho
poschodia, alebo môžu byť bez spodného pásu. 

Montáž klasického podkrovného väzníka

Prečo používať väzníky na viacpodlažných stavbách? 

Najčastejším problémom klasických krovov je vnášanie vodorovných síl do zvislých konštrukcií 
– nadmurovky. Vďaka priehradovej konštrukcii je možné �eto sily eliminovať a nedochádza
k poškodeniu nosných konštrukcií. Výhodou je opäť možnosť vytvoriť veľké podkrovné miestnos�
bez vnútorných stĺpov.

Väzníky na betónovom strope

Väzník bez dolného pásu 
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Kruhová jazdiareň v Litve

Kostol v Poľsku

Použitie väzníkov na iných stavbách
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Klasický krov so stropom z keramických tvaroviek

Väzníková strecha so stropom tvoreným dolným pásom väzníkov

Položka MJ Počet MJ Cena [€]
Väzníky ks 119  6559,8 
Kotvenie väzníkov  404,6 
Laty m3 1,80  416,9 
Montáž  414,1 
Podhľady vrátane práce m2 207,2  3408,4 
Celkom 

V porovnaní nie sú zahrnuté náklady na zateplenie a kry�nu

 11203,8 

Položka MJ Počet MJ Cena [€]
Stropný POT nosník m 39,75 5673,7 
Stropné vložky ks 946,00  2230,1
Betón
Oceľové profily

m3 24,52  1708,1
m 46,69  2879,5

Nosná konštrukcia krovu m3 12,56  2917,2
Podmurovka m3 1,45  335,8
Laty, kontralaty, debnenie m3 10,40  2414,4
Práca - strop  1935,2
Práca - krov m 790,99  4592,3
Celkom  24686,3

13482,5 €

LACNEJŠIE RIEŠENIE VAŠEJ STAVBY
– BUNGALOV

Porovnanie nákladov na konštrukciu strechy a stropu

Jednoznačné víťazstvo väzníkovej technológie!

Nevýhody:
• Potreba použiť žeriavovú techniku a dlhá

doba montáže
 

 
• Zrenie betónu 3 týždne
• Nutný prenájom stojok počas doby

zrenia betónu
Masívna a ťažká konštrukcia krovu
Uskladnenie dreva na stavenisku
– možnosť odcudzenia materiálu

 
•
•

  
 

Výhody:
• Rýchla a ľahká montáž prefabrikovaných

väzníkov
 

 
• Vysoká presnosť konštrukcie 
• Žiadna technologická pauza

– možnosť montáže aj pod 5°C 
 

 
• Úspora času a materiálu
• Možnosť vytvorenia úložného priestoru alebo

podkrovia bez vnútorných stĺpov
 

 

Variant 1
• Ťažký strop z keramických tvárnic 

a POT nosníkov 
• Klasický tesársky krov

Variant 2
• Strecha a strop tvorená priehradovými

väzníkmi so sadrokartónovým
podhľadom

 
  
 

Prefabrikované väzníky
V mnohých prípadoch až 60% úspora
materiálu 

 

Montáž strechy a stropu počas 1 dňa 

Prefabrikované väzníky sa montujú
ihneď po dodaní 

Vďaka strojovej výrobe sú väzníky
presné a spoľahlivé

 

Kombinácia strešných a stropných konštrukcií
v jednom výrobku zlacní celú stavbu 

Materiál

Rýchlosť montáže

Nízke riziko krádeže materiálu zo staveniska

Záruka kvality

Zlacnenie stavby

NA STRECHE A STROPE UŠETRÍTE: 
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NA STRECHE A STROPE UŠETRÍTE: 



Väzníková strecha so stropom tvoreným dolným pásom väzníkov

Položka MJ Počet MJ Cena [€]
Stropný POT nosník m 37,00  8449,5
Stropné vložky ks 1761,00  4172,2
Betón
Oceľové profily

m3 33,48  2332,7
m 23,19  1639,3

Nosná konštrukcia krovu m3 15,11  3508,09
Podmurovka m3 2,12  491,6
Laty, kontralaty, debnenie m3 9,41  2186,3
Práca - strop  1935,3
Práca - krov Kč/m 743,79  4318,3
Celkom  29033,29

Položka MJ Počet MJ Cena [€]
Väzníky ks 166  6758,7
Kotvenie väzníkov  241,5
Laty m3 2,28  529,5
Stropné nosníky Posi-Joist m2 106,5  1548,2
Záklop OSB m2 106,5  775,7
Montáž  425,7
Podhľady vrátane práce m2 359  5905,5
Celkom  16 184,8

 

Porovnanie nákladov na konštrukciu strechy a stropu
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•  
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Kombinácia strešných a stropných
konštrukcií v jednom výrobku zlacní
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NA STRECHE A STROPE UŠETRÍTE: 

V porovnaní nie sú zahrnuté náklady na zateplenie a kry�nu. 

LACNEJŠIE RIEŠENIE VAŠEJ STAVBY
– VIACPODLAŽNÁ STAVBA

12 848,49 € 

Jednoznačné víťazstvo väzníkovej technológie!
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Náhrada klasického stropu modernejším
a výhodnejším riešením 
SStropné nosníky Posi-Joist TM

PS8   208mm   PS12N 310mm
PS9N   231mm  PS14N 379mm
PS10N  259mm  PS16N 427mm

Ďalšie výšky nosníkov sa dajú ovplyvňovať výškou použitého reziva. Základná hrúbka reziva
je 50mm. Šírka nosníkov závisí len od použitého reziva. Odporúča sa používať rezivo
50x80 – 50x140 mm. Vďaka tejto šírke vzniká dostatočná plocha pre uloženie debnenia z OSB
alebo cemento-trieskových dosiek. 

Nosníky sú tvorené drevenými pásnicami a oceľovými diagonálami. Vďaka spojeniu ľahkos�
dreva a pevnos� ocele môžete preklenúť oveľa väčšie rozpä�e, než s ostatnými nosníkmi
na báze dreva pri dodržaní štandardnej osovej vzdialenos� 625mm.

Výška nosníkov sa odvíja od veľkos� zaťaženia a svetelného rozpä�a.
Základná rozmerová rada je daná 6 typmi oceľových diagonál.
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