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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčními systémy staveb pro bydlení na bázi dřeva. 

Práce obsahuje stručnou rešerši nosných systémů staveb pro bydlení na bázi dřeva v 

současnosti a přehled možných typů dřevostaveb. Hlavní náplní bakalářské práce je návrh 

dispozičního řešení dvougeneračního rodinného domu z materiálů na bázi dřeva v rámovém 

konstrukčním systému a návrh a posouzení vybraných rozhodujících nosných prvků a spojů, 

včetně kotvení. Všechny navržené prvky a spoje musí vyhovět z hlediska mezních stavů. 

Posudek byl proveden podle norem ČSN EN.  
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The bachelor thesis deals with building construction systems for houses based on 

wood. The thesis contains a brief recherche of bearing systems for wooden buildings at 

present and a summary of the posibble types of wooden buildings. The aim of this bachelor 

thesis is to present a proposal of disposal solution of double generation house made from 

wood-based building materials in a frame construction system and both proposal and 

assessment of chosen deciding bearing constituents and connections including anchoraging. 

All suggested constituents and connections must comply with limit state. The assessment was 

carried out according to standards ČSN EN. 

Keywords 

Wooden house, construction system, construction proposal, assessment of 

construction, heavily wood, clinging laminated wood, static load carrying capacity, 

applicability 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

Písmena velké latinské abecedy 

A  plocha průřezu   [mm
2
]      

     účinná plocha průřezu   [mm
2
]      

      Plocha oslabeného průřezu   [mm
2
]       

    součinitel expozice 

    tepelný součinitel 

    kombinace zatížení 

       hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti   [MPa] 

         prům. hodnota modulu pruž. rovnoběžně s vlákny [MPa] 

        charakteristická únosnost na roztržení   [kN] 

        návrhová hodnota síly působící šikmo k vláknům   [kN] 

        návrhová hodnota síly působící šikmo k vláknům   [kN] 

         návrhová hodnota vnější síly působící na stěnový panel   [kN] 

        charakteristická únosnost hřebíků na vytažení   [kN] 

       charakteristická únosnost spojovacího prostředku   [kN] 

       návrhová únosnost spojovacího prostředku   [kN] 

      charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení 

    Moment setrvačnosti k ose y   [mm
4
]      

    Moment setrvačnosti k ose z   [mm
4
]      

    zatěžovací stav 

     lepené lamelové dřevo 

       vzpěrná délka pro vybočení v  rovině prvku   [mm]      

       vzpěrná délka pro vybočení z  roviny prvku   [mm]      

       návrhová hodnota ohybového momentu k ose y latě   [kNm] 

       návrhová hodnota ohybového momentu k ose z latě   [kNm] 

    návrhová hodnota ohybového momentu   [kNm] 

       plastický moment únosnosti   [Nmm] 

     mezní stav únosnosti 

     mezní stav použitelnosti 

    návrhová normálová síla   [kN] 



        návrhová síla v tlaku kolmo k vláknům   [kN] 

      charakteristická hodnota zatížení osamělým břemenem na latě [kN] 

      charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení 

      charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení 

    návrhová hodnota posouvající síly [kN] 

    průřezový modul k ose y   [mm
3
]      

    průřezový modul k ose z   [mm
3
]      

        průřezový modul k ose y oslabeného průřezu   [mm
3
]      

 

Písmena malé latinské abecedy 

    roznášecí šířka   [m] 

    rozteč rovnoběžně s vlákny mezi spojovacími prostředky   [mm]   

    rozteč kolmo k vláknům mezi spojovacími prostředky   [mm]   

      vzdálenost spojovacího prostředku od nezatíženého konce   [mm]   

      vzdálenost spojovacího prostředku od zatíženého konce   [mm]   

      vzdálenost spojovacího prostředku od nezatíženého okraje   [mm]   

      vzdálenost spojovacího prostředku od zatíženého okraje   [mm]   

   šířka prvku   [mm]   

     účinná šířka průřezu   [mm]   

      součinitel směru větru 

         součinitel ročního období 

    průměr hlavičky hřebíku   [mm]   

       charakteristická pevnost na vytažení z prvku   [kg
2
 m

-6
] 

      charakteristická pevnost v otlačení   [MPa] 

    charakteristická hodnota pevnostní vlastnosti   [MPa] 

    návrhová hodnota pevnostní vlastnosti   [MPa] 

      charakteristická pevnost v ohybu   [MPa] 

      návrhová pevnost v ohybu   [MPa] 

        charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny   [MPa] 

        návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny   [MPa] 

        charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny   [MPa] 

        návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny   [MPa] 



         charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům   [MPa] 

         návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům   [MPa] 

      charakteristická pevnost ve smyku   [MPa] 

      návrhová pevnost ve smyku   [MPa] 

    mez pevnosti   [MPa] 

      charakteristická pevnost v tahu   [MPa] 

    mez kluzu   [MPa] 

    charakteristická hodnota stálého zatížení   [kN/m] 

   výška prvku   [mm]   

    poloměr setrvačnosti k ose y   [mm]   

    poloměr setrvačnosti k ose z   [mm]   

     redukční součinitel 

     součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení, deformace 

      součinitel dotvarování 

    součinitel zohledňující redistribuci ohybových napětí v průřezu 

      modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti    

           součinitel vzpěrnosti  

       součinitel vzpěrnosti  

    charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi   [kN/m
2
] 

   tloušťka prvku   [mm] 

      Hloubka vniku hřebíku   [mm] 

      výchozí základní rychlost větru   [m/s] 

       okamžitý průhyb   [mm] 

      finální průhyb   [mm] 

    parametr drsnosti terénu 

      minimální výška   [m] 

 

Písmena malé řecké abecedy

   sklon střechy v podélném směru    [   ] 

    součinitel přímosti 

   poměr mezi pevnostmi v otlačení prvků 



- 1 - 

    dílčí součinitel vlastnosti materiálů 

      dílčí součinitel j-tého stálého zatížení 

      dílčí součinitel hlavního proměnného zatížení 

      dílčí součinitel i-tého proměnného zatížení 

    štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy y 

    štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy z 

        poměrný štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy y 

        poměrný štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy z 

    tvarový součinitel zatížení sněhem  

    charakteristická hustota   [kg/m
3
] 

        návrhové napětí v ohybu k hlavní ose y   [MPa] 

        návrhové napětí v ohybu k ose z   [MPa] 

        návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny   [MPa] 

         návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům v účinné ploše   [MPa] 

        návrhové napětí v tahu rovnoběžně s vlákny   [MPa] 

    návrhové napětí ve smyku   [MPa] 

      součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení 

      součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



- 2 - 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................... - 4 - 

2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB PRO BYDLENÍ NA BÁZI DŘEVA ...................................... - 5 - 

2.1 ÚVOD DO KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ STAVEB NA BÁZI DŘEVA ....................................................... - 5 - 

2.2 SRUBOVÉ STAVBY .............................................................................................................. - 6 - 

2.3 HRÁZDĚNÉ STAVBY ............................................................................................................ - 8 - 

2.4 SLOUPKOVÉ SYSTÉMY DŘEVOSTAVEB .................................................................................... - 10 - 

2.5 RÁMOVÉ STAVBY ............................................................................................................ - 12 - 

2.6 SKELETOVÉ STAVBY .......................................................................................................... - 14 - 

2.7 STAVBY Z MASIVNÍHO DŘEVA.............................................................................................. - 16 - 

2.8 SHRNUTÍ PŘEHLEDU KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ ...................................................................... - 18 - 

3 VARIANTY ŘEŠENÍ RD NA BÁZI DŘEVA ........................................................................... - 20 - 

3.1 BUNGALOVY .................................................................................................................. - 20 - 

3.2 BUNGALOVY S OBYTNÝM PODKROVÍM .................................................................................. - 21 - 

3.3 PATROVÉ RODINNÉ DOMY ................................................................................................. - 21 - 

4 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ ....................................................................................... - 23 - 

5 ZÁKLADNÍ  VLASTNOSTI  ZVOLENÉHO OBJEKTU ............................................................. - 28 - 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................. - 28 - 

5.2 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY......................................................................................... - 28 - 

5.3 ZATÍŽENÍ ....................................................................................................................... - 30 - 

5.4 STÁLÉ ZATÍŽENÍ ............................................................................................................... - 31 - 

5.4.1 Zatížení krovu.................................................................................................... - 31 - 

5.4.2 Zatížení sloupků ve stěnách ............................................................................... - 33 - 

5.4.3 Zatížení stropních nosníků ................................................................................. - 34 - 

5.5 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ ............................................................................................................. - 37 - 

5.5.1 Zatížení krovu.................................................................................................... - 37 - 

5.5.2 Zatížení stropních nosníků ................................................................................. - 37 - 

5.6 PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ ....................................................................................................... - 37 - 

5.6.1 Zatížení sněhem ................................................................................................ - 37 - 

5.6.2 Zatížení větrem ................................................................................................. - 38 - 

6 NÁVRH A POSUDEK VYBRANÝCH NOSNÝCH PRVKŮ ....................................................... - 50 - 

6.1 KROV ........................................................................................................................... - 50 - 

6.2 STROPNÍ KONSTRUKCE ...................................................................................................... - 80 - 

6.2.1 Spojité stropní nosníky ...................................................................................... - 82 - 



- 3 - 

6.2.1 Prosté stropní nosníky ..................................................................................... - 105 - 

6.3 PRŮVLAKY ....................................................................................................................- 110 - 

6.3.1 Průvlak P1 ....................................................................................................... - 110 - 

6.3.2 Průvlak P2 ....................................................................................................... - 113 - 

6.3.3 Průvlak P3 ....................................................................................................... - 117 - 

6.4 PŘEKLADY ....................................................................................................................- 122 - 

6.4.1 Překlad PD1 .................................................................................................... - 122 - 

6.4.2 Překlad PD2 .................................................................................................... - 126 - 

6.5 STĚNOVÉ SLOUPKY .........................................................................................................- 131 - 

6.5.1 Sloupek v obvodové stěně................................................................................ - 131 - 

6.5.2 Sloupek ve vnitřní nosné stěně ......................................................................... - 135 - 

6.6 PŘÍSTŘEŠEK ..................................................................................................................- 139 - 

6.6.1 Krokve............................................................................................................. - 139 - 

6.6.2 Vaznice ........................................................................................................... - 144 - 

6.6.3 Sloupky ........................................................................................................... - 150 - 

6.6.4 Pásky .............................................................................................................. - 152 - 

7 NÁVRH A POSUDEK SPOJŮ A KOTVENÍ ......................................................................... - 154 - 

7.1 SPOJ KLEŠTINA - KROKEV ..................................................................................................- 154 - 

7.2 SPOJ PRŮVLAK P2 - PRŮVLAK P3........................................................................................- 157 - 

7.3 KOTVENÍ PANELŮ DŘEVOSTAVBY ........................................................................................- 159 - 

8 ZÁVĚR .......................................................................................................................... - 166 - 

Poděkování ................................................................................................................... - 166 - 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ODKAZŮ ................................................................... - 167 - 

10 SEZNAM PŘÍLOH........................................................................................................... - 169 - 

11 PŘÍLOHY ........................................................................................................................... - 0 - 

  



- 4 - 

1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout dispoziční řešení dvougeneračního 

rodinného domu z materiálu na bázi dřeva. Pro návrh byl zvolen rámový systém 

dřevostaveb, u kterého tvoří nosnou konstrukci stěn sloupky v pravidelném rastru. Navržen 

byl rodinný dům bez podsklepení a s dvěma obytnými nadzemními podlažími. Zastřešení 

domu tvoří hambalkový krov. Součásti objektu rodinného domu je také přiléhající 

přístřešek pro auta, u kterého byl také proveden návrh. Střecha přístřešku téměř navazuje 

na střechu domu, proto není nutné řešit mimořádné zatížení spádu sněhu. 

V hlavní části práce je návrh a posouzení vybraných rozhodujících nosných prvků a 

spojů, včetně kotvení. Posouzeny byly prvky nosné prvky krovu, stropní konstrukce, nosné 

konstrukce stěn a také prvky přiléhajícího přístřešku pro auta. Na závěr bylo 

zjednodušenou metodou posouzené kotvení dřevostavby. Při výpočtu byl kladen důraz na 

vyhovění všech prvků a spojů z hlediska mezních stavů, a to mezního stavu únosnosti a 

mezního stavu použitelnosti.  

Součástí práce je také stručný přehled konstrukčních systémů staveb pro bydlení na 

bázi dřeva, který je používán v ČR i ve světě v současnosti. Tato část práce byla zaměřena 

především na seznámení s existujícími konstrukčními systémy. Pro ilustraci byly použity 

také fotografie dřevostaveb nebo z průběhu jejich výstavby od různých firem zabývajícími 

se návrhem a výrobou dřevostaveb. 

K inspiraci k tvorbě dispozice a vzhledu posuzovaného objektu posloužily typové 

dřevostavby firem, které dřevostavby vyrábějí.  

Pro výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí a pro vykreslení obalových křivek 

vnitřních sil a průhybů bylo využito programu Scia Engineer 2012.0. Výpočet byl také 

proveden podle platných norem ČSN EN. 
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2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB PRO BYDLENÍ NA 

BÁZI DŘEVA 

2.1 Úvod do konstrukčních systémů staveb na bázi dřeva 

I přes trvalý nárůst počtu dřevostaveb v ČR v posledních letech je uplatnění dřeva, 

jako materiálu pro bydlení, poměrně nízké. Navzdory tomu, že naše země má na svém 

území dostatek, nebo dokonce přebytek dřeva, u nás stálé přetrvává důvěra obyvatelstva ke 

zdícím stavebním materiálům, za níž stojí také zkvalitnění těchto technologií. Obliba zdiva 

vzrostla, když začala být bytová výstavba ve 2. polovině 20. století zajišťována 

průmyslově, především jako prefabrikovaná betonová výstavba. Mezi další důležité 

činitele nízkého uplatnění můžeme zařadit: vnímání dřeva lidem jako materiálu pro bydlení 

pro sociálně slabší vrstvy (např. ″Finské domky″), strach obyvatel z krátké životnosti 

dřevostaveb, obavy veřejnosti z rizika požáru a malé robustnosti staveb, čemuž oponují 

masivní systémy montovaných staveb a moderní těžké skelety, nedostatek zkušeností a 

kapitálu dřevozpracujícího průmyslu nebo nedůvěra a neznalost odborné veřejnosti.  

Stavby na bázi dřeva naopak disponují spoustou výhod oproti stavbám 

provedených z jiných materiálů. Dřevo je především nejdůležitější obnovitelný přírodní 

materiál s řadou pozitivních vlastností. Mezi ty nejpodstatnější patří dobré účinky na 

vnitřní klima, příjemná vůně, regulování vlhkosti, zvýšení pocitu tepla a vynikající 

stavebně fyzikální vlastnosti [2]. Z hlavních důvodů, které hovoří ve prospěch 

dřevostavby, je možno zmínit krátký čas výstavby, který lze zajistit pomocí možnosti 

vysokého stupně lehké prefabrikace provedené ve výrobním závodě a následné vysoké 

produktivitě práce při montáži na samotném staveništi. Právě díky prefabrikaci jsou také 

značně sníženy nároky na zařízení staveniště. Výhoda rychlé montáže je i v tom, že 

konstrukce je v průběhu výstavby vystavena povětrnostním podmínkám kratší čas. Mezi 

další výhody spadá nižší zatížení základů a tím nižší náklady na jejich realizaci, nižší 

náklady na provoz, vyšší využití obestavěného prostoru, vysoká tepelná účinnost, 

rozměrová přesnost, architektonická a dispoziční flexibilita. 

Pro bydlení lze rozlišit více konstrukčních systémů na bázi dřeva, které se od sebe 

rozlišují konstrukcí, vzhledem, druhem použitého dřeva nebo přenosem zatížení. Důležitou 
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roli ve volbě vhodného konstrukčního systému hrají prostor a funkce, situace a místo, a již 

zmíněná konstrukce a materiál (převzato a upraveno z [3]). 

Základními druhy konstrukčních systémů na bázi dřeva jsou: 

- srubové stavby, 

- hrázděné stavby, 

- sloupkové systémy dřevostaveb ( Balloon-Frame, Platform-Frame), 

- rámové stavby, nebo-li sloupkový systém v panelovém provedení, 

- skeletové stavby, 

- stavby z masivního dřeva. 

Jednotlivé konstrukční systémy je možno také zařadit do tří skupin. Do jedné 

spadají stavby, které jsou složeny z jednotlivých dílů, říká se jim elementární stavby. 

Dalšími dvěma skupinami  jsou skeletové stavby a masivní stavby. V následujících 

kapitolách budou jednotlivé konstrukční systémy stručně charakterizovány. 

2.2 Srubové stavby 

Srubové stavby se v dnešní době uplatňují především v horských oblastech 

německých, rakouských nebo švýcarských Alp, nicméně tyto stavby je možno shlédnout 

také v našich končinách, kdy je většina srubů nebo roubenek umístěných v horských nebo 

podhorských oblastech. Tento druh dřevostaveb využívají lidé, mající kladný vztah k 

přírodě a lidé, kterým nevadí určitý, specifický styl života. Navzdory tomu, že jsou u nás 

firmy, zabývající se výstavbou srubů, jsou tyto dřevostavby do ČR importovány především 

z Finska [2]. Srubové stavby se uplatňují zejména v oblastech s větším množstvím 

jehličnatého dřeva. 

Pro konstrukce srubových budov se využívá různého technologického opracování 

kulatiny. Na obr. 1 jsou zobrazeny čtyři profily stěnových prvků, vytvořených pomocí 

řemeslné technologie a také čtyři profily, které jsou vytvořeny pomocí strojní technologie. 

Stěny srubových staveb mohou být složeny z obdélníkových, kruhových, čtvercových nebo 

i elipsovitých profilů.  Pro přesnost provedení stavby je účelnější použití prvků s tesanými 

vodorovnými hranami. 
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Obr. 1: Základní průřezy stěnových prvků [4]                 Obr. 2: Alternativní úpravy rohů [4]   

Nejdůležitější funkcí je zabezpečení stability srubových stěn a prostorové tuhosti. 

Konstrukční schéma roubené stavby z ručně tesaných trámů je vyobrazeno na obr. 3. 

Jednotlivé rohové spoje zaručují stabilitu stěn. Rohové spoje mohou být vytvořeny buď s 

přesahem, nebo bez přesahu. Úkolem přesahu v rohovém spoji je obstarání praktičnosti i 

estetičnosti. Na obr. 2 jsou znázorněny různé varianty úpravy rohových spojů. Pro zajištění 

větší stability stěn byly používány dřevěné kleštiny, které uvádí v činnost čepy a klíny 

nebo ocelové svorníky a kolíky z tvrdého dřeva. U současných srubů jsou nahrazeny 

především ocelovými táhly. 

 

Obr. 3: Konstrukční schéma elementární roubené budovy [4] 

U srubových stěn lze zaznamenat pokrok zejména díky pokročilejším technologiím. 

V současnosti se také dosti zvyšují normové požadavky na izolaci a pohodu prostředí. 

Větší nároky uživatel přispěly k rozvoji dnes obvyklých plášťů budovy a dřevěných 

konstrukčních prvků, které mají více vrstev, plnících různé úlohy. Na obr. 4 je možno vidět 

vývoj průřezů srubových stěn od kruhových kmenů až po lepené sendvičové prvky. Při 

prefabrikaci je snaha sjednotit tepelnou izolaci, instalační dutiny, obklady nebo vnitřní 

konstrukce i nosnou konstrukci do jednoho elementu [3].  
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Vývoj (obr. 4) [3]: 

A Kulatina 

B Kulatina s ložnými plochami a péry v drážkách 

C+D Hranoly spojené drážkou a hřebenem nebo perem 

E Prefabrikované sendvičové prvky 

F+G Varianty tepelně izolované srubové stěny 

 

                             Obr. 4: Vývoj srubových staveb - skladba stěny [3] 

Charakteristické prvky srubových staveb: 

- nutnost vysoké řemeslné dovednosti, 

- kladení důrazu na výběr dřeva a maximální využití jeho vlastností, 

- zvýšená spotřeba dřeva a delší čas hrubé stavby na staveništi, 

- malá dispoziční variabilita, 

- umělecky a náročně vytvořené rohové spoje, 

- sedání (převzato a upraveno z [3]). 

V současné době nejsou srubové stavby v ČR tak hojně stavěné, jako ostatní, 

modernější konstrukční systémy dřevostaveb. Vyhledávají je zejména lidé, kteří jsou velice 

úzce spjati s přírodou. 

 

                                              Obr. 5: Srubová stavba [5] 

2.3 Hrázděné stavby 

Hrázděné stavby se rozvíjely zejména v oblastech s menším množstvím dřeva. Pro 

konstrukci se využívá kratší listnaté řezivo. Velké množství hrázděných staveb nacházíme 

v Nizozemsku, Dánsku, Německu, Anglii, ale můžeme je také vidět ve střední a východní 
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Evropě. V současné době se již téměř upustilo od klasických hrázděných staveb, kdy byla 

nosná konstrukce z vnější strany odkrytá. Vývoj nových materiálů na bázi dřeva a 

deskových materiálů  vytvořil možnost vystřídat výztužnou vzpěrnou konstrukci těchto 

staveb. Spojení jednotlivých částí konstrukce je zajišťováno čepy a zapuštěními, které jsou 

pro konstrukci vhodnější než ocelové a plechové prostředky, kvůli nízkého namáhání 

spojů. Přenos svislých zatížení zabezpečují kontaktní styky dřeva (převzato a upraveno z 

[3]). 

Neposuvná hranolová kostra je základem stěny hranolové stavby. tato dřevěná 

kostra je znázorněna na obr.6 a tvoří ji práh, svislé sloupky,vzpěry, horní rám, nosníky a 

příčky. Prostřednictvím těchto prvků je proveden přenos svislých zatížení do základů [2]. 

Sloupky, vzpěry a příčné prvky se spojují výhradně pomocí čepů, pro více namáhané 

vzpěry se uplatní zapuštění. Plátováním lze zase spojit prahy a vaznice. Neposuvnost spojů 

zabezpečují hřebíky, vruty, svorníky nebo hmoždíky (převzato a upraveno z [3]).  

 

                                  Obr. 6: Konstrukční části hrázděné stěny [3] 

Konstrukční části hrázděné stěny (obr. 6) [3]: 1 Práh   7 Horní rám 

     2 Rohový sloupek  8 Nosník 
     3 Okenní sloupek  9 Příčka 

     4 Dveřní sloupek  10 Parapetní příčka 

     5 Ondřejův kříž  11 Překladová příčka 

     6 Vzpěra 

Pomocí šikmých vzpěr, zabezpečujících dostatečnou tuhost stěny, dochází k 

přenosu vodorovných zatížení od větru přes horní rám a práh, který spojuje podlahu a 

stěnovou konstrukci, do základů [2]. Sloupky, které slouží pro přenos zatížení střešní 

konstrukce nebo stropů, lze rozdělit na rohové, vazné, dveřní, okenní nebo mezilehlé v 

závislosti na jejich umístění. Příčky jsou využívány k přenosu obkladu stěny a jeho nosné 

konstrukce. Přenos zatížení horního poschodí a střechy zaručují horní rámy, které spolu se 

stěnovými vaznicemi také zajišťují vzpěry a sloupky [3]. 
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Typické prvky hrázděných staveb 

- nosná konstrukce může být oboustranně obložená, nebo zvenku viditelná, 

- možnost vícepatrové výstavby, 

- použití tesařských spojů - čepy, zapuštění, plátování, 

- uplatnění větších a spíše čtvercových průřezů, 

- jednoduchá montáž, nákladná údržba [3].  

V ČR se lze těmito druhy staveb setkat především v severních a západních 

Čechách, kdy jsou kombinovány s roubenou nebo zděnou stavbou. Jsou to hlavně oblasti 

Chebska, Krušnohorska nebo Slánska. Příkladem známé hrázděné stavby může být objekt 

lázní v Luhačovicích od architekta Dušana Jurkoviče. Výstavba hrázděných staveb je 

ekologická a stále se jejich stavbou zabývá i několik firem v ČR. Právě tento druh staveb 

tvoří základ pro modernější skeletový systém. 

 

                                       Obr. 7: Hrázděná stavba na Chebsku [6] 

2.4 Sloupkové systémy dřevostaveb 

Sloupková konstrukce dřevostavby se do Evropy dostala ze severní Ameriky. 

Základem těchto konstrukcí byl systém "two-by-four", což znamenalo průřez nosného 

sloupku v palcích ( u nás průřez 50mm×100mm). V České republice je tento systém 

označován jako "lehký dřevěný skelet". Sloupky a plášť jsou základem dřevěné kostry, 

která tvoří nosnou konstrukci. Sloupky, u nás používané v průřezech 50-60mm × 120-

160mm, jsou umísťovány v určitých osových vzdálenostech 400-600mm. Úkolem tyčové 

kostry, složené ze sloupků, je přenášet svislá zatížení, zatímco plášť, vytvořený z desek na 
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bázi dřeva, zabezpečuje přenos vodorovného zatížení [7]. Spoje sloupkových staveb se 

realizují pomocí hřebíků, přeplátování, čepů a také kontaktních spojů dřeva. 

Sloupkové systémy lze rozdělit na dva samostatné konstrukční systémy: Balloon-

Frame (obr. 8a) a Platform-Frame (obr. 8b). Vzájemně se odlišují především umístěním 

sloupků. U Balloon-Frame vedou sloupky přes dvě nebo i více podlaží. Spodní a horní 

uzavření poté tvoří vodorovná prkna [3]. Platform-Frame je charakteristický umístěním 

sloupků pouze na výšku jednoho podlaží, což umožňuje vytvořit otevřený a variabilní 

skelet s pestrým dispozičním a objemovým řešením (převzato a upraveno z [4]). 

 

                                Obr. 8: a) Balloon-frame, b) Platform-Frame[4] 

Typické prvky sloupkových staveb: 

- malá možnost prefabrikace, zvýšená pracnost na staveništi, delší doba výstavby,  

- vyztužení budovy pláštěm, oboustranné obložení konstrukce, 

- použití štíhlých a vysokých průřezů, odolnost vůči vysokému zatížení 

- sloupky v malé vzdálenosti od sebe, 

- stavba bez těžké mechanizace, vyšší cena [3]. 

V České republice patří spolu s rámovými stavbami k nejpoužívanějším typům 

dřevostaveb, nicméně stále jejich výstavba zaostává právě za rámovými stavbami, hlavně z 

důvodu rychlosti výstavby. 
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                            Obr. 9: Výstavba dřevostavby v sloupkovém systému [8] 

2.5 Rámové stavby 

Jde o sloupkový systém v panelovém provedení. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný 

rám, který se skládá  ze sloupků, spodního prahu a horního rámu, a výztužné opláštění, 

které je vytvořeno z desek na bázi dřeva. Opláštění zamezuje vzpěrnému vybočení stojek a 

slouží k přenosu vodorovných sil, kdežto úkolem tyčové nosné kostry je přenášet svislá 

zatížení střechy a stropů. Současné rámové stavby se vyrábějí ve výrobních závodech, kde 

se vyrábějí jako dílce s různou skladbou stěn, stropů a střechy. Výsledná stavba poté 

vznikne smontováním jednotlivých plošných dílců, obsahujících někdy například 

elektrické rozvody, nebo také povrchovou úpravu vnější stěny (převzato a upraveno z [2] a 

[3]). 

Konstrukční části rámové stavby (obr.10) [3]:  

1 Pozednice 

2 Dřevěný rám 

3 Sloupek okenního rámu 

4 Žebro, nosník, trámový strop 
5 Staticky účinný plášť stěny 

6 Staticky účinný plášť podlahy 

 

 

 

          Obr. 10: Konstrukční části rámové stavby [3] 

Materiálem pro tyčovou nosnou kostru je nejčastěji RD S10 (třídy pevnosti C24). 

Vnější opláštění je vyrobeno nejčastěji z OSB desek, třískových desek, sádrovláknitých 

desek nebo překližkových desek. Prostor v rámové konstrukci vyplňuje tepelná izolace, 

pro kterou je vhodné použít různé minerální desky, dřevovláknité desky nebo také 
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celulózová vlákna. Pro zlepšení požární odolnosti se vnitřní stěny a vnitřní líc obvodových 

stěn obkládají sádrokartonovými deskami [2]. 

K hlavním pozitivům tohoto konstrukčního systému patří možnost variabilního 

uspořádání půdorysu a také samotná výstavba konstrukce je velice rychlá a flexibilní 

hlavně díky maximální možnosti předpřípravy. Dalšími klady jsou například energetická 

úspornost, možnost celoroční výstavby, tepelná stabilita a také dlouhá životnost. Mezi 

hlavní nevýhody rámových staveb můžeme zařadit nutnost výroby ve výrobním závodu a 

také nutnost použití speciálních přepravních a zdvíhacích prostředků. 

Charakteristické znaky rámových staveb: 

- volnost architektonického řešení, 

- jednoduchá dostupnost materiálu, jednoduchý konstrukční systém, opakující se detaily, 

- provedení nosné kostry ze štíhlých, standardizovaných průřezů v rastru 625mm, 

- ztužení opláštěním, možnost obložení konstrukce jenom z jedné nebo z obou stran, 

- spoje kontaktními styky a mechanickými spojovacími prostředky, 

- krátká doba výstavby, možnost vysokého stupně prefabrikace 

- možnost vícepodlažní výstavby (převzato a upraveno z [3]).  

 

                                          Obr. 11: Znázornění nosných rovin [3] 

V posledních letech se více a více zlepšovaly technologie výroby a výstavby 

dřevostaveb v rámovém systému. Právě zásluhou technologií a velkého počtu výhod podíl 

rámových staveb u nás trvale vzrůstal [3]. V současné době se jedná o nejrozšířenější 
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konstrukční systém dřevostaveb v ČR a ve střední Evropě. Do Evropy se tento systém 

dostal ze severní Ameriky, kde se rozvinul ze sloupkových systémů Balloon-Frame a 

Platform-Frame. 

 

      Obr. 12: Výstavba dřevostavby v panelovém provedení od Kodex-reality [9] 

2.6 Skeletové stavby 

Skeletové stavby (tzv. "těžké skelety") vznikly odstraněním šikmých prvků z 

hrázděných staveb. Nosná kostra je tedy tvořena nosníky, nahrazujícími horní rámy, a 

sloupy, popř. se přidávají výztužné prvky. Sloupy, které jsou svislými nosnými prvky, jsou 

seřazeny v určitých osových vzdálenostech, čímž vytváří pravidelný rastr. Zatížení se 

přenáší právě pomocí jednotlivých sloupů, kterým nedělá problém přenést velmi vysoká 

zatížení. Stěny naopak nepřenášejí žádná zatížení, nejsou instalovány v závislosti na 

nosném skeletu a slouží k zabezpečení celkové stability budovy. V některých případech se 

přistupuje k tomu, že jsou stěnové panely nahrazeny prosklenými plochami. Z důvodu 

lepších pevnostních a estetických vlastností je výhodné užití lepeného lamelového dřeva. U 

hrázděných staveb běžně používané tesařské spoje byly u skeletových dřevostaveb 

nahrazeny převážně ocelovými spojovacími prvky. Mezi hlavní výhody tohoto druhu 

staveb patří volné uspořádání sloupů, což umožňuje uplatnění pro více typů budov, např. 

pro budovy průmyslové, provozní, školní nebo bytové. 

Vodorovné ztužení skeletu zajišťují především stropy, které slouží k přenosu 

vodorovných sil od větru. Zavětrovací pásy nebo diagonály z oceli mohou představovat 

další způsoby vodorovného ztužení. Svislé ztužení tvoří zejména obvodový plášť, tuhá 

jádra, diagonály z rostlého dřeva nebo také ocelové kříže (převzato a upraveno z [3]). 
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Skeletové stavby se rozdělují na čtyři základní konstrukční typy podle vzájemného 

připojení a propojení sloupů a nosníků ve styčníku. První konstrukční typ (obr.13), který 

má nosníky položené na sloupech, je využíván především u jednopodlažních konstrukcí. 

Zbylé tři nosné systémy umožňují použití také u vícepodlažních budov. Pro konstrukční 

systém na obr.14 je charakteristický průběžný sloup se zdvojenými hlavními a vedlejšími 

nosníky. Třetí nosný systém (obr.15) je tvořen průběžným dvoudílným sloupem a 

průběžným jednodílným nosníkem. Poslední konstrukční typ (obr.16) povoluje připojit 

jednodílný hlavní nosník na průběžný jednodílný sloup jako prostý nosník. 

 

  Obr. 13: [3]  Obr. 14: [3]  Obr. 15:[3]  Obr. 16:[3] 

     Nosník uložený na sloup   Sloup a dvojitý nosník      Dvojitý sloup a nosník      Sloup a přilehlý nosník 

Skeletové dřevostavby náleží mezi nejstarší druhy dřevostaveb. V ČR nebyly 

skelety dříve příliš využívány, avšak v posledních letech se zvyšuje poptávka po tomto 

druhu bydlení. U nás je právě využíván především pro stavbu rodinných domů, ale 

výhodné je jeho použití i pro výstavbu vícepodlažních budov. 

Konstrukční části skeletové stavby (obr. 17) [3] 

1     Sloup 
2     Nosník, průvlak, kleštiny, tlačený prvek 

3.1  Svislé ztužení 

3.2  Vodorovné ztužení 

4     Trámový strop, stropní prvky 

5     Krokve, střešní prvky 

 

 

                  Obr. 17: Konstrukční části, hlavní nosná konstrukce [3] 

Typické znaky skeletových staveb: 

- volnost dispozičního řešení, variabilní řešení půdorysu, 

- nosný systém ( sloupy, průvlaky a stropnice) je oddělen od opláštění i vnitřních stěn,  

- nosná kostra je provedena z masivních profilů většinou z LLD,  

- škála rozměrů podle rastru a modulu, 
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- možnost ztužení výztužnými stěnami, příhradovými ztužidly či rámovými ztužidly, 

- provedení spojů pomocí kontaktních styků a mechanických spojovacích prostředků, 

- skelet může být uvnitř nebo venku viditelný nebo také oboustranně zakrytý, 

- možnost vícepodlažní výstavby a vysokého stupně prefabrikace [3]. 

 
                          Obr. 18: Rodinný dům v Liberci - těžký dřevěný skelet [10] 

2.7 Stavby z masivního dřeva 

Mezi masivní stavby ze dřeva je možné zařadit srubové stavby a masivní dřevěné  

stavby z plošných dílců. Jelikož srubové stavby již byly popsány v podkapitole 2.1, tak tato 

podkapitola je věnována výhradně masivním dřevostavbám tvořenými plnostěnnými 

prefabrikovanými plošnými stěnovými, stropními nebo také střešními dílci. Tyto plošné 

dílce jsou tvořeny buď z masivního dřeva, nebo z desek na bázi dřeva. Jednotlivé díly 

vznikají lepením, nebo spojením spojovacími prostředky, kterými jsou vruty nebo hřebíky 

[2]. Nosné jádro systému vznikne složením jednotlivých plošných dílců na místě výstavby 

do požadovaného tvaru stavbu. K přemísťování dílců dochází pomocí těžké techniky. 

Masivní dřevěné bloky přenášejí všechny síly, které působí na konstrukci [11]. Zateplení 

se umisťuje na nosnou konstrukci z její vnější strany. U vnitřních stěn a vnitřních stran 

obvodových stěn se může nechat dřevo viditelné nebo se tyto stěny obloží sádrokartonem. 

Masivní dřevostavby z plošných dílců lze rozdělit na dva konstrukční typy, kterými jsou 

plné průřezy (obr.19), zhotovené jako velkorozměrové dílce bez dutin, a složené průřezy 

(obr.20), mající v sobě uzavřené dutiny [3]. 

U plných průřezů rozeznáváme systémy vytvořené například z křížově slepeného 

řeziva, vrstveného řeziva nebo z křížově kolíkovaného dílce. Pomocí plošných dílců je 

dosaženo přenosu zatížení do základů. Vodorovné síly se přenášejí díky výztužnému 
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účinku velkorozměrových, křížově slepených desek [3]. Příčné lepení zabezpečuje 

únosnost desky ve vodorovné poloze v obou směrech. Rozvody elektroinstalací se mohou 

vkládat do vyfrézovaných drážek v jednotlivých masivních dílcích [2]. 

Konstrukční časti stavby z masivního  

dřeva, plné průřezy (obr. 19)[3] 

1 Stěnová deska nebo stěnový dílec 

2 Sloupek okenního rámu, spojovací díl 
3 Stropní deska, stropní dílec 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 19: Konstrukční části stavby z masivního dřeva, plné průřezy [3] 

Složené průřezy obsahují systém příčného lepení s mezerami a dřevěný modulový-

zásuvný systém. Otvory, vylehčující stěnové a stropní bloky, jsou užitečné pro možnost 

instalace technických rozvodů nebo pro výplň tepelnou a zvukovou izolací. Zatížení se do 

základů opět přenáší za pomocí výztužných tabulí, které jsou tvořeny plošnými dílci a 

nosníky [3]. Stěny, pláště nebo stabilizační latě zvyšují stabilitu a brání vybočení. Při 

větším zatížení se někdy přistupuje k řešení přidání sloupů, které jsou tato zatížení schopni 

přenášet. 

Konstrukční části masivní dřevěné 

stavby, složené průřezy (obr. 20)[3] 

1 Práh 
2 Moduly malého formátu 

3 Překladové dílce 

4 Horní rám 

5 Stropní dílec 

 

 

 
         Obr. 20: Konstrukční části masivní dřevěné stavby, složené průřezy [3] 

Typické znaky masivních dřevěných staveb: 

- nosná vrstva z masivní, plošně působící desky, 

- plošně působící nosný systém je tvořen velkorozměrovými dílci, nebo prvky malého 

formátu 

- účinný přenos zatížení, vyztužení se provádí plošnou nosnou konstrukcí, 

- příčně nebo křížově slepené systémy jsou vysoce rozměrově stabilní. 

- možnost poschoďové výstavby [3]. 
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                          Obr. 21: Vzorová masivní dřevostavba od firmy Novatop [12] 

2.8 Shrnutí přehledu konstrukčních systémů 

Jak již bylo dříve zmíněno, výstavba dřevostaveb (bytových i rodinných) u nás má 

stoupající tendenci, ale přesto nenaplňuje potenciál, které ji nabízí množství dřeva v 

českých lesích. Důvody, vedoucí k nízké výstavbě dřevěných domů, jsou uvedeny v úvodu 

kapitoly. Je jasné, že úrovně Kanady nebo Spojených  Států (podíl dřevostaveb se zde 

pohybuje v hodnotách okolo 70-80 %) asi nikdy dosáhneme, spíše vůbec, ale úrovně 

Německa či Rakouska (podíl kolem 10-15%) je možno dosáhnout. Podíl staveb pro 

bydlení na bázi dřeva v ČR se pohybuje zhruba mezi 2-5% v závislosti na zdroji informací. 

Pro rozšíření výstavby dřevostaveb u nás je hlavní dostat do podvědomí veřejnosti, že se 

jedná o stavby rychlejší, levnější, úspornější, lehčí a na stavbu jednodušší než stavby z 

betonu nebo zdiva a že dřevostavba není "dům z papíru". 

V ČR jsou nejpoužívanějším typem dřevostaveb rámové stavby, které jsou 

následovány sloupkovými dřevostavbami. Staví se jak na venkově, tak i ve městech. 

Srubové stavby jsou využívány méně a jelikož se příliš do městského prostředí nehodí, 

staví se především v podhorských nebo horských oblastech. Použití těžkých moderních 

skeletů a masivních dřevostaveb také není příliš rozšířené. Hrázděné stavby patří už spíše k 

historii, ale pár staveb ze současnosti by se dokázalo najít. Dřevostavby se také začaly 

využívat pro výstavbu pasivních a nízkoenergetických domů. Nízkoenergetické domy mají 

velmi nízkou spotřebu energie na vytápění, kdy ve srovnání s běžnými stavbami může být 

spotřeba až o polovinu menší [13]. U pasivních domů se jedná o stavby, u kterých je měrná 

potřeba energie na vytápění ročně menší než 15kWh/m
2
. 

Dřevostavbám se v ČR věnuje celá řada firem. Mezi nejznámější výrobce 

dřevostaveb můžeme zařadit společnosti RD Rýmařov, ELK, Haas Fertigbau Chanovice, 

Alfahaus, Natur house, Az wood, Atrea a mnoho dalších. Právě vzhledem velkému 
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množství firem a vzrůstajícímu zájmu veřejnosti o úspornější bydlení vypadá budoucnost 

dřevostaveb v ČR velice dobře. 
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3 VARIANTY ŘEŠENÍ RD NA BÁZI DŘEVA 

Z důvodů velkého počtu firem, zabývajících se stavbami pro bydlení na bázi dřeva, 

je známo mnoho variant řešení těchto staveb. Budoucí obyvatelé domů si mohou zvolit 

vhodnou variantu  stavby na základě počtu budoucích nájemníků a jejich věku, 

zdravotního stavu obyvatel, finančních možností, velikosti pozemku pro stavbu, požadavku 

na vzhled domu a jeho prostorové uspořádání, charakter terénu nebo typy sousedních 

domů. Největší diskuzi vzbuzují dohady, zda je lepší volba přízemního nebo patrového 

domu, kdy oba dva typy přinášejí určité výhody a nevýhody. Někdy budoucím uživatelům 

ovšem nezbude nic jiného než postavit takový dům, jaký vám umožní postavit stavební 

úřad. V následujících podkapitolách budou představeny nejpoužívanější typy domů pro 

bydlení ze dřeva, kterými jsou bungalovy, bungalovy s obytným podkrovím a patrové 

domy. 

3.1  Bungalovy 

Bungalovy jsou nepodsklepené stavby většinou s nízkou valbovou nebo sedlovou 

střechou, které snadno zapadají do daného prostředí, jelikož jednopatrová budova lehce 

splyne s okolím. Bungalovy bez obytného podkroví jsou charakteristické tím, že mají 

obytné pouze jedno podlaží. Z důvodu koncentrování více pokojů do jednoho patra zabírají 

většinou rozsáhlejší půdorysný prostor a jsou tudíž vhodné pro vlastníky větších pozemků. 

Bungalovy jsou vhodné především pro starší lidi a lidi s omezenými možnostmi pohybu. 

Tento druh stavby ocení také ti, kterým vyhovuje bydlení v bytech, ale chtěli by mít vlastní 

zahrádku. U bungalovu je také větší omezení počtu osob, kdy jsou přijatelné pro rodiny s 

jedním nebo dvěma dětmi. Mezi hlavní klady bungalovů zařazujeme prostorovou volnost, 

vzdušnost, zajištění dostatku světla pomocí velkých prosklených oken, ušetření peněz u 

schodiště, lepší dostupnost místností a menší výška domu. Také lze základní půdorys 

domu, když to velikost pozemku dovoluje, dodatečně rozšířit.  Mezi hlavní nevýhody patří 

větší pořizovací cena, na kterou mají zásadní vliv rozsáhlé základy a větší plocha střechy. 

Další nevýhodou je menší skladovací plocha, kterou sice můžeme zvětšit  výstavbou 

podsklepení, ale i ta má nepříznivý vliv na celkovou cenu stavby. 



- 21 - 

 
                                 Obr. 22:Bungalov od firmy RD Rýmařov [14] 

3.2 Bungalovy s obytným podkrovím 

Bungalovy s obytným podkrovím tvoří střed mezi klasickým přízemním 

bungalovem a patrovým domem. Vzniknou přidáním schodiště, zvýšením úrovně střechy, 

kdy se obvodové stěny mohou o trochu prodloužit do výšky, doplněním pokojů do 

vzniklého podlaží a také přidáním střešních oken k přízemním bungalovům. Všechny tyto 

záležitosti ovšem nepříznivě ovlivňují konečnou cenu domu a tím tyto stavby výrazně 

znevýhodňují. Zvýšení stavby by nemělo být příliš velké, aby dům vypadal stále jako 

bungalov. Někdy se říká, že mají tzv. "jeden a půl podlaží". Jejich hlavní výhodou je 

zvětšení obytného nebo úložného prostoru. Obyvatelé podkroví si budou muset zvykat na 

zešikmení střechy a také třeba řešit problém s umístěním nábytku, kdy se často musí 

vyrábět na míru. Dostatek světla v podkrovních místnostech zajišťují střešní okna. 

 
                                    Obr. 23: Bungalov s obytným podkrovím [15] 

3.3 Patrové rodinné domy 

Do této kategorie můžeme zařadit domy, které mají 2 plnohodnotné obytné podlaží. 

Výhoda patrových domů spočívá zejména v menší zastavěné ploše při velké obytné ploše, 

kdy si není nutné pořizovat velký pozemek jako u bungalovů. Dvě patra dále umožňují 
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výstavbu dvou koupelen, což je u bungalovu těžko proveditelné, a snadnější oddělení denní 

(obytné) a noční (klidové) části domu. Tohoto rozdělení lze sice u bungalovu také 

dosáhnout, ale zařizuje se to o poznání složitěji. Zejména u početnějších rodin se 

dostatečné soukromí zajišťuje lépe u patrových domů. Nesporným pozitivem těchto domů 

jsou náklady na vytápění domu, které jsou menší než u bungalovů. Ty mají větší plochu 

obalu stavby a tudíž vykazují vyšší tepelné ztráty. Nejpříznivějším tvarem pro nižší tepelné 

ztráty je tvar krychle (tvar koule není brán v úvahu), čemuž se více přibližují právě patrové 

domy [16]. Mnoho lidí ocení případnou přítomnost balkonu nebo lodžie v horním patře. U 

patrových staveb se nabízí také možnost volnějšího výběru střechy (plochá, sedlová, 

pultová, mansardová) a hlavně tvaru půdorysu. Návrh a řešení krovu je ve většině případů 

jednodušší u těchto domů. Mezi možné zápory můžeme zařadit nevyužitelnost a prázdnost 

jednoho patra, které ovšem poskytují prostor pro záliby a "koníčky" starších rodičů. Na 

závěr budou zobrazeny různé varianty řešení patrových domů. Pro mou bakalářskou práci 

jsem si zvolil právě návrh a řešení patrové dřevostavby z důvodu lepšího řešení jako 

dvougeneračního rodinného domu. 
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4 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

 Navržený rodinný dům je umístěn v okolí města Ostrava a tedy v druhé sněhové i 

větrové oblasti. Jako inspirace pro návrh dispozičního řešení posloužil typový projekt 

rodinného domu ze dřeva od firmy, zabývající se výrobou a výstavbou dřevostaveb.  

 Dům je řešen jako dvougenerační, je nepodsklepená a jeho součástí jsou dvě 

nadzemní podlaží. Stavba je nepodsklepená a obsahuje také neobytné podkroví, které jé 

ovšem přístupné z důvodu kontroly a případného provedení oprav krovu. Součástí objektu 

je také přístřešek pro auta, který je postaven podél celé délky objektu, takže pod něj mohou 

parkovat dvě auta. Střecha přístřešku téměř navazuje na střechu rodinného domu. 

Rozvržení místností v rodinném domu bylo provedeno podle tradičních řešení. Součástí 1. 

NP je předsíň, chodba, koupelna, WC, pracovna, kuchyně, jídelna a obývací pokoj, ze 

kterého je pomocí francouzského okna proveden vstup do zahrady. Cesta do 2. NP vede po 

točitém schodišti. 2. NP obsahuje dva dětské pokoje, ložnici a prostornou koupelnu s WC. 

Z obou dětských pokojů je proveden vstup na balkon. Světlá výška 1.NP byla stanovena na 

2,65 metru a světlá výška 2.NP je 2,45 metru. V obou podlažích byla dodržena minimální 

stanovená podchodní výška pro obytné místnosti. Komín prochází z obývacího pokoje v 

1.NP přes ložnici v 2.NP.  

 Střecha má atypický tvar - jsou to dvě pultové střechy, které každá končí v jiné 

výškové úrovni, ovšem sklon střechy na obou stranách je stejný a činí 30°. Výška objektu 

po hřeben střechy je přibližně 8,5 metru. Šířka objektu bez přístřešku je 9,36 metru a délka 

11,3m. Přesah střechy u štítových stěn činí 0,6 metru a u okapu 0,75m. Půdorysné rozměry 

střechy se zahrnutím přístřešku tedy jsou 14,03x12,5m.  

 Skladby stěn, stropních konstrukcí, střešních konstrukcí a podlahy byly voleny s 

ohledem na dodržení požadavku pro tepelné ztráty objektu. Skladbu podlahy na terénu 

tvoří podkladní násyp, ŽB podkladní deska s KARI sítí, hydroizolace, vyrovnávací podsyp, 

tepelná izolace,  podkladní vrstva a plovoucí podlaha. Nosná konstrukce obvodové stěny je 

tvořena sloupky o rozměrech 60x160mm. Nosná kostra je vyplněná minerální tepelnou 

izolaci Isover a obložená sádrovláknitými deskami Fermacell. Z důvodu dodržení 

požadavku na prostup tepla je stěna ještě obložena minerální fasádní izolační deskou. Pro 

vnitřní nosné stěny byla zvolena skladba stěny podle firmy RD Rýmařov a tvoří ji nosná 

kostra ze sloupků 60x140mm, vyplněná tepelnou izolací Isover a obložená 

sádrovláknitými deskami Fermacell. Nosnou kostru nenosné dělící příčky tvoří sloupky 

60x80mm. Skladba je opět převzata od firmy RD Rýmařov. Podle RD Rýmařov byla 
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navržena i skladba stropní konstrukcí nad 1.NP i nad 2.NP. Skladba stropu nad 1.NP je 

tvořena podhledem pomoci sádrokartonových desek Rigips, roštem z latí, nosnými 

stropními nosník 60x240mm, tepelnou izolací Isover, dřevotřískou Lukapol, 

dřevovláknitou deskou Hofatex, podlahovým dílcem Femracell a podlahovou krytinou. 

Nosnou konstrukci stropu nad 2.NP tvoří kleštiny z obou stran krokve o rozměrech 

60x240mm. Podhled je vytvářen pomocí sádrokartonové desky Rigips, které jsou 

připevněny na laťování. Mezi a nad kleštiny je vložena tepelná izolace Isover a záklop je 

vytvořen pomocí OSB desek Eurostrand. Jelikož jsou téměř všechny skladby převzaty od 

firmy RD Rýmařov, není tomu jinak ani u skladby střešní konstrukce. Ta je tvořena střešní 

krytinou Bramac uložené na latích a kontralatích, dále krokvemi 80x200mm, které podbity 

latěmi. Prostor mezi krokvemi je vyplněn tepelnou izolací Isover a podhled vytváří 

sádrovláknitá deska Fermacell. Kromě jednoho průvlaku, který je navržen z lepeného 

lamelového dřeva GL 28h, jsou všechny nosné prvky navrženy z rostlého dřeva třídy 

pevnosti C24. 

 Na následujících obrázcích bude znázorněn půdorys 1.NP, půdorys 2. NP a řez 

objektem.  
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Obr. 24: Půdorys 1. NP 
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Obr. 25: Půdorys 2. NP 
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Obr. 26: Řez rodinného domu 
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5 ZÁKLADNÍ  VLASTNOSTI  ZVOLENÉHO OBJEKTU 

V této kapitole jsou shrnuty základní údaje o dřevostavbě, charakteristiky použitých 

materiálů, popis a výpočet působících zatížení a způsob kombinování jednotlivých 

zatěžovacích stavů. 

5.1 Základní údaje 

- šířka domu    9,36 m 

- šířka přístřešku   3,92 m 

- délka objektu    11,3 m 

- sklon střechy    30° 

- přesah střechy u okapu  0,75 m 

- přesah střechy u štítových stěn 0,6 m 

- výška přístřešku   4,205 m 

- výška hřebene střechy  8,5 m 

- největší osová vzdálenost krokví 0,9 m 

- světlá výška místnosti 1.NP  2,65 m 

- světlá výška místnosti 2.NP  2,45 m 

5.2 Materiálové charakteristiky 

Pro hlavní konstrukční prvky dřevostavby bylo použito rostlé dřevo třídy pevnosti 

C 24. Výjimku tvoří průvlak v 1.NP spojující vnitřní nosnou příčku s obvodovou stěnou. 

Tento průvlak je z důvodu požadavku vyhovění mezního stavu únosnosti a mezního stavu 

použitelnosti vytvořen z lepeného lamelového dřeva GL 28h. Posuzované konstrukční 

prvky jsou navrhovány v třídách  provozu 1 a 2 v závislosti na jejich umístění.  Jednotlivé 

druhy zatížení jsou zařazeny do tříd trvání zatížení v závislosti na trvání jejich zatížení. Při 

kombinaci zatížení,  která je tvořena ze zatížení v různých třídách trvání zatížení, se 

hodnota      určí podle zatížení s nejkratší dobou trvání [1]. Hodnoty modifikačního 

součinitel      jsou pro třídy provozu 1 a 2 stejné. 

 

Rostlé dřevo třídy pevnosti C24: 
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 Návrhové hodnoty pevnostních vlastností lze vypočítat takto: 

       

  
  

 

 pro          a třídu provozu 1 a 2: 
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LLD GL 28h: 
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 Návrhové hodnoty pevnostních vlastností lze vypočítat takto: 

       

  
  

 

 pro          a třídu provozu 1: 

                

                  

                  

                  

               

 

pro          a třídu provozu 1: 

                

                  

                  

                  

               

5.3 Zatížení 

Posuzovaný objekt je zatěžován stálým zatížením, který zahrnuje i vlastní tíhu 

prvků, užitným zatížením a klimatickým zatížením sněhem a větrem. Výpočet zatížení byl 

proveden podle platných norem ČSN EN 1990 [21] a ČSN EN 1991-1-1 [22],3 [23] a 4 

[24]. Výsledné hodnoty zatížení jsou uváděny v charakteristických hodnotách. Z těchto 

zatížení se vytvořili různé zatěžovací stavy, které byly následně umístěny do skupin podle 

typu jejich působení. Kombinace pro zjištění největších reakcí a vnitřních sil byly získány 

roznásobením jednotlivých zatěžovacích stavů příslušnými součiniteli a jejich vzájemným 

zkombinováním. Zatížení byla nejdříve počítána na roznášecí šířku 1 metr a poté 

přepočítána na roznášecí šířku jednotlivých prvků. 
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5.4 Stálé zatížení 

Do stálého zatížení jsou započítávány vlastní tíhy prvků a skladby jednotlivých 

konstrukcí jako je skladba obvodové stěny, vnitřní příčky, stropů a střešní konstrukce. 

5.4.1 Zatížení krovu 

Stálé zatížení krovu zahrnuje zatížení střešní konstrukce působící na krokve, 

zatížení stropu nad 2.NP, které zatěžuje kleštiny a zatížení skladby stěn, které působí na 

sloupky. Velikost zatížení na různých částech krokví se liší podle skladby střechy nad 

vytápěným prostorem, nevytápěným prostorem a u okapu. Největší osová vzdálenost 

krokví a zároveň roznášecí šířka je        .  

 

Zatížení krokve u okapu (bez tepelné izolace, provedeno bednění, i pro přístřešek) 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

Střešní krytina Bramac Max, γ = 37,5 kg/m
2
 0,38 

střešní latě a kontralatě (odhad), γ = 4,2 kg/m
2
 0,04 

bednění, tl. 20mm,   = 420 kg/m
3
 0,08 

vlastní tíha krokve 80/200,   = 420 kg/m
3
 0,07 

CELKEM (bez vlastní tíhy krokve) 0,50 

CELKEM (s vlastní tíhou krokve) 0,57 

 

Zatížení části krokve s tepelnou izolací  

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

Střešní krytina Bramac Max, γ = 37,5 kg/m
2
 0,38 

střešní latě a kontralatě (odhad), γ = 4,2 kg/m
2
 0,04 

vlastní tíha krokve 80/200,   = 420 kg/m
3
 0,07 

tepelná izolace Isover Domo, tl. 260mm,   = 12 kg/m
3
 0,03 

latě 40/60 po 300mm,   = 420 kg/m
3
 0,03 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm,   = 1150 kg/m
3
 0,17 

CELKEM (bez vlastní tíhy krokve) 0,65 

CELKEM (s vlastní tíhou krokve) 0,72 
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Zatížení vrchní části krokve (bez tepelné izolace a sádrokartonu) 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

Střešní krytina Bramac Max, γ = 37,5 kg/m
2
 0,38 

střešní latě a kontralatě (odhad), γ = 4,2 kg/m
2
 0,04 

vlastní tíha krokve 80/200,   = 420 kg/m
3
 0,07 

CELKEM (bez vlastní tíhy krokve) 0,42 

CELKEM (s vlastní tíhou krokve) 0,49 

 

Zatížení kleštin (strop nad 2.NP) 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

deska OSB 3 Eurostrand, tl. 25.mm,   = 650 kg/m
3
 0,16 

tepelná izolace Isover Ors, tl. 300mm,   = 30 kg/m
3
 0,09 

vlastní tíha kleštin 2x60/240,   = 420 kg/m
3
 0,12 

latě 40/60 po 300mm,   = 420 kg/m
3
 0,03 

sádrokartonová deska Rigips RF, tl. 15mm,   = 900 kg/m
3
 0,14 

CELKEM (bez vlastní tíhy krokve) 0,42 

CELKEM (s vlastní tíhou krokve) 0,54 

 

Zatížení latí  

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

Střešní krytina Bramac Max, γ = 37,5 kg/m
2
 0,38 

latě 60/40 po 300mm,   = 420 kg/m
3
 0,01 

CELKEM  0,39 

 

Výpočet zatížení krovu na roznášecí šířku         a        . 

Část krokve u okapu                           

Část krokve s TI                               

Vrchní část krokve                             

Kleštiny                              

Latě                              
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5.4.2 Zatížení sloupků ve stěnách 

Do stálého zatížení sloupků ve stěnách je započítána samotná vlastní tíha sloupků a 

skladba stěn, která zahrnuje jejich opláštění a vyplnění tepelnou izolací. V objektu jsou 

použity tři typy stěn: obvodová stěna, vnitřní nosná příčka a vnitřní nenosná příčka. V 

každé z nich je použit jiný průřez sloupku. Největší osová vzdálenost sloupků a zároveň 

roznášecí šířka je           . 

 

 

Obvodová stěna 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

minerální omítka Cermix, tl.7 mm,   = 1350 kg/m
3
 0,09 

minerální fasádní deska Isover NF, tl.140 mm,   = 88 kg/m
3
 0,12 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl.12,5 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,14 

tepelná izolace Isover UNI, tl. 160 mm,   = 40 kg/m
3
 0,06 

vlastní tíha sloupků 60/160,   = 420 kg/m
3
 0,04 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 25 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,29 

CELKEM (bez vlastní tíhy sloupku) 0,70 

CELKEM (s vlastní tíhou sloupku) 0,74 

 

Vnitřní nosná příčka 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,17 

vlastní tíha sloupků 60/140,   = 420 kg/m
3
 0,04 

tepelná izolace Isover Merino, tl. 140 mm,   = 14 kg/m
3
 0,02 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,17 

CELKEM (bez vlastní tíhy sloupku) 0,36 

CELKEM (s vlastní tíhou sloupku) 0,40 
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Vnitřní nenosná příčka 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,17 

vlastní tíha sloupků 60/80,   = 420 kg/m
3
 0,02 

tepelná izolace Isover Merino, tl. 80 mm,   = 14 kg/m
3
 0,01 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm,   = 1150 kg/m
3
 0,17 

CELKEM (bez vlastní tíhy sloupku) 0,35 

CELKEM (s vlastní tíhou sloupku) 0,37 

 

Výpočet zatížení krovu na roznášecí šířku          m. 

Obvodová stěna                              

Vnitřní nosná příčka                             

Vnitřní nenosná příčka                             

5.4.3 Zatížení stropních nosníků 

Zatížení stropních nosníků v sobě zahrnuje vlastní tíhu nosníků a zatížení od 

skladby stropní konstrukce. V rodinném domu je navrženo několik typů stropních nosníků, 

které se od sebe odlišují velikosti a druhem působícího zatížení, statickým schématem a 

různými roznášecími šířkami.  

Zatížení stropních nosníků pod obytnými místnostmi 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

plovoucí podlaha Floorline, tl. 10mm,   = 940 kg/m
3
 0,09 

podlahový dílec Fermacell, tl. 25mm,   = 960 kg/m
3
 0,24 

dřevovláknitá deska Hofatex, tl. 60mm,   = 250 kg/m
3
 0,15 

dřevotříska Lukapol, tl. 22mm,   = 653 kg/m
3
 0,14 

stropní nosník 60/240,   = 420 kg/m
3
 0,06 

tepelná izolace Isover UNI, tl. 120 mm,   = 40 kg/m
3
 0,05 

rošt z latí, tl. 30mm,   = 420 kg/m
3
 0,13 

2x sádrokartonová deska Rigips, tl. 12,5mm,   = 900 kg/m
3
 0,23 

CELKEM (bez vlastní tíhy stropního nosníku) 1,03 

CELKEM (s vlastní tíhou stropního nosníku) 1,09 
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Zatížení stropních nosníků nad venkovním prostorem 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

keramická dlažba, tl. 10mm,   = 2000 kg/m
3
 0,20 

podlahový dílec Fermacell, tl. 25mm,   = 960 kg/m
3
 0,24 

dřevovláknitá deska Hofatex, tl. 60mm,   = 250 kg/m
3
 0,15 

dřevotříska Lukapol, tl. 22mm,   = 653 kg/m
3
 0,14 

vlastní tíha stropních nosníků 60/240,   = 420 kg/m
3
 0,06 

tepelná izolace Isover UNI, tl. 120 mm,   = 40 kg/m
3
 0,05 

rošt z latí, tl. 30mm,   = 420 kg/m
3
 0,13 

sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 12,5mm,   = 1150 kg/m
3
 0,14 

minerální fasádní deska Isover NF, tl.140 mm,   = 88 kg/m
3
 0,12 

minerální omítka Cermix, tl.7 mm,   = 1350 kg/m
3
 0,09 

CELKEM (bez vlastní tíhy stropního nosníku) 1,26 

CELKEM (s vlastní tíhou stropního nosníku) 1,32 

 

Zatížení stropních nosníků pod koupelnou 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

keramická dlažba, tl. 10mm,   = 2000 kg/m
3
 0,20 

podlahový dílec Fermacell, tl. 25mm,   = 960 kg/m
3
 0,24 

dřevovláknitá deska Hofatex, tl. 60mm,   = 250 kg/m
3
 0,15 

dřevotříska Lukapol, tl. 22mm,   = 653 kg/m
3
 0,14 

vlastní tíha stropních nosníků 60/240,   = 420 kg/m
3
 0,06 

tepelná izolace Isover UNI, tl. 120 mm,   = 40 kg/m
3
 0,05 

rošt z latí, tl. 30mm,   = 420 kg/m
3
 0,13 

2x sádrokartonová deska Rigips, tl. 12,5mm,   = 900 kg/m
3
 0,23 

CELKEM (bez vlastní tíhy stropního nosníku) 1,14 

CELKEM (s vlastní tíhou stropního nosníku) 1,20 
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Zatížení stropních nosníků pod balkonem nad venkovním prostorem 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

keramická dlažba, tl. 15 mm,   = 2000 kg/m
3
 0,30 

betonová mazanina, tl. 60mm,   = 2500 kg/m
3
 1,50 

OSB deska 3N Eurostrand, tl. 25mm,   = 660 kg/m
3
 0,17 

vlastní tíha stropních nosníků 60/240,   = 420 kg/m
3
 0,06 

CELKEM (bez vlastní tíhy sloupku) 1,97 

CELKEM (s vlastní tíhou sloupku) 2,03 

 

Zatížení stropních nosníků pod balkonem nad obytným prostorem 

Popis zatížení    [kN/m
2
] 

keramická dlažba, tl. 15 mm,   = 2000 kg/m
3
 0,30 

betonová mazanina, tl. 60mm,   = 2500 kg/m
3
 1,50 

OSB deska 3N Eurostrand, tl. 25mm,   = 660 kg/m
3
 0,17 

vlastní tíha stropních nosníků 60/240,   = 420 kg/m
3
 0,06 

tepelná izolace Isover UNI, tl. 240 mm,   = 40 kg/m
3
 0,10 

rošt z latí, tl. 30mm,   = 420 kg/m
3
 0,13 

2x sádrokartonová deska Rigips, tl. 12,5mm,   = 900 kg/m
3
 0,23 

CELKEM (bez vlastní tíhy sloupku) 2,43 

CELKEM (s vlastní tíhou sloupku) 2,49 

 

Velikosti těchto zatížení jsou roznásobeny roznášecími šířkami u posudků 

jednotlivých stropních nosníků. 

 

Zatížení stěnami v 2.NP 

Obvodová stěna (výška        )                      

Nosná příčka (výška        )                      

Nenosná příčka (výška        )                      
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5.5 Užitné zatížení 

5.5.1 Zatížení krovu 

Zatížení krokví 

Uvažuje se zatížení pro střechy kategorie H: střechy nepřípustné s výjimkou běžné 

údržby a oprav [22]. 

pro posouzení krokví:                        

pro posouzení latí:          

Zatížení kleštin 

pro posouzení kleštin:                       

 

5.5.2 Zatížení stropních nosníků 

Zatížení stropních nosníků  

Uvažuje se zatížení stropních nosníků a balkonů kategorie A [22]. Velikost zatížení 

pro různé typy stropních nosníků je roznásobena jejich roznášecí šířkou u posudku 

jednotlivých stropních nosníků. 

 

pro posouzení stropních nosníků uvnitř objektu:               

pro posouzení stropních nosníků balkonu:                 

5.6 Proměnná zatížení 

5.6.1 Zatížení sněhem 

Objekt je navržen pro provedení stavby v Ostravě, ve sněhové oblasti II. Dále je 

umístěn v městské zástavbě, ovšem okolní stavby jsou přibližně stejné výšky. Typ krajiny 

je tedy normální. Rodinný dům má sedlový tvar střechy a je nutno vypočítat zatížení 

navátým i nenavátým sněhem. Přístřešek může být řešen buď jako součást rodinného 

domu, kdy je rozhodující zatížení navátým sněhem, nebo samostatně jako přístřešek s 

pultovým tvarem střechy. Pro obě varianty je velikost výsledného zatížení stejná. Výpočet 

zatížení sněhem byl proveden podle normy ČSN EN 1991-1-3 [23]. 
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Výpočet zatížení sněhem: 

- sněhová oblast II:               

- typ krajiny - normální:        

-            :         

-      :          

- zatížení sněhem na střeše:                         

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem (výpočet na roznášecí šířku krokví): 

- navátý sníh:                                  

- nenavátý sníh:                                      

5.6.2 Zatížení větrem 

Zatížení větrem na posuzovaný objekt bylo stanoveno pomocí normy ČSN EN 

1991-1-4 [24] pro pozemní stavby. Pro výpočet charakteristických hodnot tlaků a sání 

větru byla střecha a stěny rozděleny na oblasti podle směru jeho působení. Oblasti byly 

určeny pro působení větru ze třech směrů: podélného, příčného od strany bez přístřešku a 

příčného od strany s přístřeškem. Hodnoty tlaků a sání větru působící na přečnívající okraj 

střechy byly získány součtem tlaků na spodní straně střechy, odpovídající hodnotě tlaku na 

svislé stěně připojené k přečnívající střeše a tlaků na horní ploše střechy, který je roven 

tlaku na střeše [24]. Přístřešek byl řešen dvěma způsoby - jako přečnívající okraj střechy a 

jako volně stojící přístřešek uzavřený z jedné strany. Navržen byl na vyšší hodnoty tlaků a 

sání větru.  

Výpočet maximálního dynamického tlaku větru: 

- větrná oblast II:                 

-               

-                  

- základní rychlost větru:                                

- výška objektu:                 

- kategorie terénu II:              

-               

-                 

- součinitel terénu:           
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- součinitel drsnosti terénu:              
 

  
       

- součinitel ortografie:             

- střední rychlost větru:                                  

- součinitel turbulence:          

- intenzita turbulence:         
  

         
 

  
 
       

- součinitel expozice:                          
       

       

- měrná hmotnost vzduchu:                

- základní tlak větru:       
 

 
    

             

- charakteristický maximální dynamický tlak: 

                   
 

 
     

             

 

Podélný vítr - svislé stěny 

Jelikož je plocha stěny vystavena působení větru větší než 10 m
2
, podle normy je 

uvažováno s hodnotami součinitelů vnějšího tlaku       . 

-          

-         

-                    

 

                                  Obr. 27: Rozdělení oblastí stěn pro podélný vítr 
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Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast A:        
       

Oblast B:        
       

Oblast C:        
       

Oblast D:        
       

Oblast E:        
        

Součinitele vnitřního tlaku: 

          
      

          
       

 

Výsledné tlaky větru na svislé stěny se vypočítají takto:   
                          

pro       
     : 

                              

  
                      

                       
             

  
                      

                       
             

  
                      

                       
             

  
                       

                         
               

  
                      

                       
             

 

pro       
      : 

                              

  
                      

                       
             

  
                      

                       
             

  
                      

                       
             

  
                       

                         
               

  
                      

                       
             

 

Podélný vítr - střecha 

Plocha střechy vystavená působení větru je opět větší než 10,0 m
2
, jsou brány tedy  

hodnoty součinitelů vnějšího tlaku pro sedlové střechy       . 

-           
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-         

-                     

 

Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast F:        
       

Oblast G:        
       

Oblast H:        
       

Oblast I:        
       

Součinitele vnitřního tlaku: 

- uplatní se pouze součinitel vnitřního tlaku        
      

 

                              Obr. 28:Rozdělení oblastí střechy pro podélný vítr 

 

Výsledné tlaky větru na střeše se vypočítají takto:   
                          

pro       
     : 
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Příčný vítr - směr ze strany bez přístřešku - svislé stěny: 

 Plocha svislé stěny vystavena působení větru je větší než 10,0 m
2
,  je počítáno s 

hodnotami součinitelů vnějšího tlaku pro svislé stěny       . 

-          

-         

-                    

-          

- 
 

 
      

Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast D:        
       

Oblast E:        
        

Součinitele vnitřního tlaku: 

          
      

          
       

Výsledné tlaky větru na svislé stěny se vypočítají takto:   
                          

pro       
     : 

                              

  
                       

                         
               

  
                      

                       
             

 

pro       
      : 

                              

  
                        

                         
               

  
                      

                       
             

 

Příčný vítr - směr ze strany bez přístřešku - střecha: 

Plocha střechy vystavená působení větru je opět větší než 10,0 m
2
, jsou brány tedy  

hodnoty součinitelů vnějšího tlaku pro sedlové střechy       . 

-          

-         

-                    
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Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast F:        
                

       

Oblast G:        
                

       

Oblast H:        
                  

       

Oblast I:        
                   

       

Oblast J:        
                       

       

 

Součinitele vnitřního tlaku: 

          
      

          
       

 

                       Obr. 29: Rozdělení oblastí střechy pro příčný vítr ze směru bez přístřešku 

 

Výsledné tlaky větru na střeše se vypočítají takto:   
                          

pro       
     : 
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pro       
      : 

                     

  
                        

                

  
                          

                 

  
                         

                         

  
                         

                 

  
                       

               

  
                         

                 

  
                      

                       

  
                         

                 

         

Příčný vítr - směr ze strany s přístřeškem - svislé stěny: 

 Plocha svislé stěny vystavena působení větru je větší než 10,0 m
2
,  je počítáno s 

hodnotami součinitelů vnějšího tlaku pro svislé stěny       . 

-          

-         

-                    

-          

- 
 

 
      

 

Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast D:        
       

Oblast E:        
        

Součinitele vnitřního tlaku: 

          
      

          
       

Výsledné tlaky větru na svislé stěny se vypočítají takto:   
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pro       
     : 

                              

  
                       

                         
               

  
                      

                       
             

 

pro       
      : 

                              

  
                        

                         
               

  
                      

                       
             

 

Příčný vítr - směr ze strany s přístřeškem - střecha: 

Plocha střechy vystavená působení větru je opět větší než 10,0 m
2
, jsou brány tedy  

hodnoty součinitelů vnějšího tlaku pro sedlové střechy       . 

-          

-         

-                    

 

Součinitelé vnějších tlaků pro jednotlivé oblasti: 

Oblast F:        
                

       

Oblast G:        
                

       

Oblast H:        
                  

       

Oblast I:        
                   

       

Oblast J:        
                       

       

 

Součinitele vnitřního tlaku: 
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            Obr. 30: Rozdělení oblastí střechy pro příčný vítr ze směru s přístřeškem 

 

Výsledné tlaky větru na střeše se vypočítají takto:   
                          

pro       
     : 

                     

  
                        

                

  
                          

                  

  
                       

                       

  
                         

                 

  
                       

               

  
                       

               

  
                      

                       

  
                       

                 

 

pro       
      : 
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Přístřešek: 

Jak již bylo zmíněno, zatížení přístřešku větrem bylo řešeno dvěma způsoby. 

Prvním způsobem byl počítán podle normy ČSN EN 1991-1-4 kapitola 7.2 [24] 

Součinitele tlaku pro pozemní stavby, kde je definován postup výpočtu pro přečnívající 

okraj střechy. Pokud je přístřešek uvažován jako přečnívající okraj střechy odpovídá tlak 

na jeho spodní straně tlaku na svislé stěně připojené k přečnívající střeše, zatímco tlak na 

horní ploše střechy je shodný s tlakem definovaným pro střechu [24]. Řešení je znázorněno 

na obr. 31. Druhým způsob řešení je dle normy ČSN EN 1991-1-4 kapitoly 7.3 Přístřešky 

[24]. Při tomto způsobu výpočtu je přístřešek uvažován jako pultový s plným uzavřením z 

jedné strany, které představuje stěna přiléhajícího domu a tedy součinitelem plnosti φ=1, 

což je vyobrazeno na obr. 32.  

   

Obr. 31: Příslušné tlaky pro přečnívající střechy [24]     Obr. 32:Přístřešky uzavřené na závětrné straně [24] 

 

Výpočtem a srovnáním hodnot tlaků a sání větru na přístřešku těmito dvěma 

způsoby řešení bylo zjištěno, že větší vliv na konstrukci má vítr spočtený druhým ,dříve 

uvedeným, způsobem, tedy vítr působící na přístřešek, který je z jedné strany uzavřen.  

Vzhledem k faktu, že hodnota maximálního dynamického tlaku je závislá na 

referenční výšce objektu, je nutno provést jeho výpočet znovu a to s referenční výškou 

přístřešku, která se oproti výšce celého objektu liší. Hodnoty, které nejsou ovlivněny 

referenční výškou, jsou použity z výpočtu maximálního dynamického tlaku větru celého 
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objektu. Referenční výška ovlivňuje až hodnotu součinitele drsnosti terénu, proto stačí 

začít získáním hodnoty tohoto součinitele. Hodnoty zatížení větrem působící na sloupky 

přístřešku vycházely minimální, tudíž nejsou ve výpočtu zahrnuty. 

 

Výpočet maximálního dynamického tlaku větru na přístřešku: 

- součinitel drsnosti terénu:              
 

  
       

- součinitel ortografie:             

- střední rychlost větru:                                  

- součinitel turbulence:          

- intenzita turbulence:         
  

         
 

  
 
       

- součinitel expozice:                          
       

       

- měrná hmotnost vzduchu:                

- základní tlak větru:       
 

 
    

             

 

- charakteristický maximální dynamický tlak:  

                   
 

 
     

             

 

                                 Obr. 33: Rozdělení přístřešku na jednotlivé oblasti 
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Součinitelé výsledného tlaku cp,net pro jednotlivé oblasti: 

Maximum všech φ: Minimum φ = 1: 

      
            

       

      
            

       

      
            

       

 

Výsledné tlaky větru na střeše se vypočítají takto:   
                 

Pro maximum všech φ:  

                             

      
                        

             

       
                      

             

       
                        

             

 

Pro minimum φ=1:  
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6 NÁVRH A POSUDEK VYBRANÝCH NOSNÝCH PRVKŮ 

6.1 Krov 

Jak již bylo zmíněno, pro jednotlivé prvky krovu bylo použito dřevo třídy pevnosti 

C24 a byly navrženy podle normy ČSN EN 1991-1-1 [1]. Řešení krovu se skládá z návrhu 

a posudku krokví, kleštin, vaznic a latí. V krovu je také navržen a posouzen spoj kleštiny a 

krokve. Krokve jsou s vaznicemi a pozednicemi spojeny průběžným bočním osedláním, 

kdy je krokev oslabena v tloušťce 40mm. Spojení krokve a kleštin je zajištěno pomocí 

jednoho svorníku. Největší osová vzdálenost krokví je 900mm.  

 

Statické schéma 

Pro výpočet vnitřních sil a průhybů byl použit lineární model vytvořený v 

programu SCIA Engineer 2012.0. Součástí statického schématu jsou obvodové stěny a 

vnitřní nosná stěna, které jsou provedeny ve výšce od stropu k pozednici a působí jako 

kyvné stojky s pevným podepřením. Spojení kleštiny a vrcholové vaznice pravé krokve 

zajišťuje opět stěna, které je tvořena sloupky o stejném průřezu jako jsou sloupky ve 

vnitřní nosné stěně. Podepření krokví u vrcholových vaznic a na obvodových stěnách se 

tedy považuje za kloubové. Vzniku vodorovných posunů je zamezeno v hambálku, což 

zabezpečuje velká tuhost OSB desky, u které je důležité také řádné ukotvení do 

obvodových stěn, ve vodorovné rovině.  

 

                                               Obr. 34: Statické schéma krovu 
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1) Latě 

Latě jsou uvažovány jako spojitý nosník o dvou polích délky 0,9m. Pro výpočet 

vnitřních sil byly využity statické tabulky. Pro sklon střechy       je maximální 

vzdálenost latí určená výrobcem 39 cm (viz obr. 35). Pro náš případ je zvolená tato 

vzdálenost        . Latě jsou posouzeny na únosnost při dvojosém ohybu. 

 

                           Obr. 35: Maximální vzdálenost latí pro sklon střech 30° [25] 

 

Vzhledem k nutnosti použití kombinace stálých a proměnných zatížení je zapotřebí 

použití kombinačního součinitele     který je v tomto případě určen pro vítr a je roven 0,6. 

Návrh průřezu latě: 

         

         

         

 

                                                        Obr. 36: Průřez latě 

 

Průřezové charakteristiky: 
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Zatížení: 

Stálé:                                        

Užitné:                                           

Sníh:                                          

Vítr:                                 

Osamělé břemeno:          

 

Bezpečnostní součinitele: 

         

         

 

Nebezpečné kombinace: 

1. Stálé + sníh + vítr 

                                      

                                                   

                 

                             

                                      

                 

2. Stálé + osamělé břemeno 

                                            

                                            

                                      

                                      

 

Vnitřní síly: ohybové momenty 

1. Stálé + sníh + vítr 

                     
                              

                     
                               

2. Stálé + osamělé břemeno 
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Výpočet napětí od ohybu: 

1. Stálé + sníh + vítr 

        
     

     
 

     

        
          

        
     

     
 

     

        
          

2. Stálé + osamělé břemeno 

        
     

     
 

    

        
           

        
     

     
 

    

        
          

 

Posouzení na MSÚ:  

1. Stálé + sníh + vítr 

          (krátkodobé zatížení) 

                

        (obdélníkový průřez) 

 

Posouzení napětí při dvojosém ohybu 

   
      

      
 
      

      
   

    
    

     
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

Posouzení napětí při dvojosém ohybu 

      

      
    

      

      
   

    

     
     

    

     
   

       

VYHOVUJE  
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2. Stálé + osamělé břemeno 

           (okamžité zatížení) 

                

        (obdélníkový průřez) 

 

Posouzení napětí při dvojosém ohybu 

   
      

      
 
      

      
   

    
     

     
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

Posouzení napětí při dvojosém ohybu 

      

      
    

      

      
   

     

     
     

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

2) Krokve  

Z důvodů odlišné délky, statického schématu a tedy i rozdílné velikosti vnitřních sil 

a průhybu krokve je nutno řešit krokve obou stranách střechy samostatně. Průřezy všech 

krokví jsou stejné. Při rozmístění krokví byl brán zřetel na dostatečné vzdálenosti krokve 

od povrchu komínu, která dle normy činí minimálně 50mm a v tomto případě je dodržena. 

Největší osová vzdálenost krokví a zároveň jejich roznášecí šířka činí 900mm. Při návrhu a 

posudku krokví je také nutno zohlednit jejich oslabené průřezy v místě osedlání na vaznice 

a pozednice a v místě spoje kleštiny a krokve. Zobrazení zatěžovacích stavů působících na 

krokve je možné nalézt v příloze 1. V příloze 2 jsou vyobrazeny obalové křivky vnitřních 

sil krokve a v příloze 3 jsou vykresleny průhyby krokve od rozhodujících zatěžovacích 

stavů.  
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Geometrické schéma: 

 

                                                Obr. 37:Geometrické schéma krokví 

  

Návrh průřezu krokve: 

          

            

           (roznášecí šířka)  

 

 

 

      Obr. 38: Průřez krokve 

        

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

    
 

  
      

 

  
                        

     
  

 
  

         

     
         

- oslabený průřez krokve v místě osedlání na vaznice a pozednice o 0,04 m: 

                                            

        
 

 
             

 

 
                               

          (excentricita vzhledem k posunutému těžišti oslabeného průřezu) 
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                                              Obr. 39:Oslabení průřezu krokve 

 

A) Krokve na pravé straně střechy 

 

1. Maximální kladný ohybový moment v dolním poli krokve 

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tlaková normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

vzpěrného tlaku. Posuzujeme pouze vybočení v rovině vazby, proti vybočení z roviny 

vazby je krokev zajištěna při horním i dolním povrchu systémem latí. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                  

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                   

 

     Obr. 40: Maximální kladný ohybový moment       Obr. 41:Příslušná normálová síla  

 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

              (vzpěrná délka) 
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       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

     
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

2. Maximální kladný ohybový moment v horním poli krokve 

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tahová normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

tahu.  

 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                  

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                  

-  Rozhodující kombinace je stejná jako u předchozího posouzení. Vnitřní síly tedy není 

nutno vykreslovat, jsou zobrazeny na obr. 40 a obr. 41. 

 

Výpočet napětí od ohybu: 
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Výpočet napětí od normálové síly: 

        
        

 
 

    

     
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a tahu 

      
      

 
      

      
   

    

    
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

3. Maximální záporný moment v místě osedlání na pozednici 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tlaku. Je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

 

 

      Obr. 42: Maximální záporný ohybový moment                Obr. 43: Příslušná tlaková normálová síla 

 

Výpočet napětí od ohybu:  
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Výpočet napětí od tlakové normálové síly: 

        
        

    
 

    

      
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a osového tlaku 

 
      
      

 

 

 
      

      
   

 
    

     
 
 

 
    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

4. Maximální záporný moment v místě osedlání na vrcholovou vaznici 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tahu. Opět je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                  

 

           Obr. 44: Maximální záporný ohybový moment  Obr. 45: Příslušná tahová normálová síla 

 

 

Výpočet napětí od ohybu: 
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Výpočet napětí od tahové normálové síly: 

        
        

    
 

    

      
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a tahu 

      
      

 
      

      
   

    

    
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

5. Maximální tlaková normálová síla v místě osedlání na pozednici 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tlaku. Opět je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                  

Maximální tlaková normálová síla:                 

Příslušný ohybový moment:                    

-  Tato rozhodující kombinace je již vykreslená u předchozích posouzení. Vnitřní síly tedy 

není nutno vykreslovat, jsou zobrazeny na obr. 40 a obr. 41. 

 

Výpočet napětí od ohybu:  

        
                  

      
 

              

         
          

 

Výpočet napětí od tlakové normálové síly: 

        
      

    
 

    

      
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a osového tlaku 
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VYHOVUJE 

6. Maximální posouvající síla v oslabeném průřezu 

 Krokev je také nutno posoudit na největší posouvající sílu v zářezem oslabeném 

průřezu krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                  

Maximální posouvající síla:                 

 

                                           Obr. 46: Maximální posouvající síla CO257 

Výpočet napětí od smyku:  

      
        

      
 

      

        
 0,47 MPa 

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení na smyk: 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

 

7. Posouzení krokve na MSP - průhyb: 

  

 K posouzení průhybu krokve bylo nejdříve zapotřebí zjistit kombinace zatížení s 

největším průhybem pomocí programu SCIA Engineer 2012.0. Následně byly vypsány a 

vykresleny průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů, které tato kombinace obsahuje. 
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Díky tomu bylo možné vypočíst hodnotu okamžitého průhybu winst. Následně byla, pomocí 

vzorců uvedených v normě ČSN EN 1995-1-1 [1], z hodnot okamžitého průhybu winst  

získána hodnota konečného průhybu wfin. Okamžité průhyby od jednotlivých zatěžovacích 

stavů jsou vykresleny v příloze 3. Posudek stačí provést pouze u vnitřního pole, konstrukce 

se ve skutečnosti chová odlišně oproti vykreslení výpočtového modelu a tedy nevyhovující 

přečnívající části není nutno posuzovat. 

 

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                    

Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

          (kleštiny) 

           (kleštiny) 

 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                 

                  

                                                 11,37 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                  

VYHOVUJE 

 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                  mm 
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Posouzení konečného průhybu: 

            

                  

VYHOVUJE 

 

B) Krokve na levé straně střechy 

 

1. Maximální kladný ohybový moment v dolním poli krokve 

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tlaková normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

vzpěrného tlaku. Posuzujeme pouze vybočení v rovině vazby, proti vybočení z roviny 

vazby je krokev zajištěna při horním i dolním povrchu systémem latí. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                   

 

           Obr. 47: Maximální kladný ohybový moment           Obr. 48: Příslušná normálová síla  

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

              (vzpěrná délka) 
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    (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

  

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

     
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

2. Maximální kladný ohybový moment v horním poli krokve 

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tahová normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

tahu.  

 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                  

-  Rozhodující kombinace je stejná jako u předchozího posouzení. Vnitřní síly tedy není 

nutno vykreslovat, jsou zobrazeny na obr. xx a obr. xx. 

Výpočet napětí od ohybu: 
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Výpočet napětí od normálové síly: 

        
        

 
 

    

     
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a tahu 

      
      

 
      

      
   

    

    
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

3. Maximální záporný moment v místě osedlání na pozednici 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tlaku. Je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

 

     Obr. 49: Maximální záporný ohybový moment              Obr. 50: Příslušná tlaková normálová síla 

 

 

Výpočet napětí od ohybu:  

        
                 

      
 

              

         
          

Výpočet napětí od tlakové normálové síly: 
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Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a osového tlaku 

 
      
      

 

 

 
      

      
   

 
    

     
 
 

 
    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

4. Maximální tlaková normálová síla v místě osedlání na pozednici 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tlaku. Opět je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální tlaková normálová síla:                 

Příslušný ohybový moment:                    

-  Tato rozhodující kombinace je již vykreslená u předchozích posouzení. Vnitřní síly tedy 

není nutno vykreslovat, jsou zobrazeny na obr. 47 a obr. 48. 

 

Výpočet napětí od ohybu:  

        
                  

      
 

              

         
          

 

Výpočet napětí od tlakové normálové síly: 

        
      

    
 

    

      
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a osového tlaku 

 
      
      

 

 

 
      

      
   

 
    

     
 
 

 
    

     
   

       

VYHOVUJE 
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5. Maximální posouvající síla v oslabeném průřezu 

 Krokev je také nutno posoudit na největší posouvající sílu v zářezem oslabeném 

průřezu krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                          

Maximální posouvající síla:                

 

                                    Obr. 51: Maximální posouvající síla 

 

Výpočet napětí od smyku:  

      
        

      
 

      

        
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení na smyk: 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

 

6. Posouzení krokve na MSP - průhyb:  

 Postup popsán u výpočtu průhybu  krokve na pravé straně střechy. Vykreslení 

průhybů od rozhodujících zatěžovacích stavů je umístěno v příloze 3. 

 

Délka pole:           
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Rozhodující zatěžovací stavy:                    

Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                

                                    3,63 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                  mm 

                                                          

                                   

 

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

3) Kleštiny 

Kleštiny jsou tvořeny dvojící stejných průřezů, připojených ke krokvi pomocí 

svorníku. Průřez kleštin byl zvolen stejný jako je průřez stropních nosníků, umístěných nad 

1.NP. Podle normy musí být vzdálenost vnějšího povrchu kleštiny od povrchu komínu 

minimálně 50mm, což je v tomto případě dodrženo. Kleštiny jsou při horním i dolním 

povrchu zajištěny proti vybočení z roviny. V kleštinách vzniká tlak,  proto je nutné 
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posoudit prvek na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného tlaku. Je předpokládáno, 

že prut je na jednom konci vetknutý a na druhém konci není podepřený. Vzpěrná délka 

proto odpovídá dvojnásobné skutečné délky prvku, jedná se tedy o 1. Eulerův případ. 

Nutností je také posouzení průhybu, kdy průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů jsou 

vykresleny v příloze 3. V příloze 1 je možno nalézt také obalové křivky vnitřních sil 

kleštin. Zatěžovací stavy kleštin jsou znázorněny v příloze 2. Je třeba zvlášť posoudit část 

kleštiny, která je připojená ke krokvi na pravé straně střechy a část kleštiny připojené ke 

krokvi na levé straně střechy. 

 

Statické schéma:  

 

                                                Obr. 52: Statické schéma kleštin 

 

Návrh průřezu kleštiny:    

2x 

         

         

          

 

 

     Obr. 53: Průřez kleštiny 

Průřezové charakteristiky: 
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A) Kleština připojená ke krokvi na pravé straně střechy 

 Posudek je třeba provést na kombinaci maximálního ohybového momentu a 

příslušné tlakové normálové síly a na kombinaci největší tlakové normálové síly a 

příslušného ohybu. Posouzen je také průhyb. 

 

1. Maximální ohybový moment a příslušná tlaková normálová síla 

 Kleština je posouzena na kombinaci ohybu a příslušného vzpěrného tlaku. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                   

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

 

  

   Obr. 54: Maximální záporný ohybový moment           Obr. 55: Příslušná tlaková normálová síla 

 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                       (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 
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Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

2. Největší tlaková normálová síla a příslušný ohybový moment 

 Kleština je posouzena na kombinaci největšího tlaku a příslušného ohybu. 

 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                    

Maximální normálová síla:                 

Příslušný ohybový moment:                    

 

   Obr. 56: Příslušný ohybový moment             Obr. 57: Maximální tlaková normálová síla 

 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
        

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                       (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 
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       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

      
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

3. Posouzení kleštiny na MSP - průhyb: 

 U posouzení průhybu kleštiny platí stejný postup jako u posudku průhybu krokve. 

K posouzení průhybu kleštiny bylo nutné zjistit kombinace zatížení s největším průhybem. 

Následně byly vypsány a vykresleny průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů, které 

tato kombinace obsahuje. Díky tomu bylo možné vypočíst hodnotu okamžitého průhybu 

winst. Následně byla, pomocí vzorců uvedených v normě ČSN EN 1995-1-1 [1], z hodnot 

okamžitého průhybu winst  získána hodnota konečného průhybu wfin. Okamžité průhyby od 

jednotlivých zatěžovacích stavů jsou vykresleny v příloze 3.  

 

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                        

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

          (kleštiny) 

           (kleštiny) 

 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 



- 73 - 

                 

                 

                  

                                                 8,19 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                  

VYHOVUJE 

 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                  mm 

                                                          

                                                           

                                           

Posouzení konečného průhybu: 

           

                  

VYHOVUJE 

 

B) Kleština připojená ke krokvi na levé straně střechy 

 Posudek je proveden na kombinaci maximálního ohybového momentu a příslušné 

tlakové normálové síly a na kombinaci největší tlakové normálové síly a příslušného 

ohybu. Posouzen je také průhyb. 

 

1. Maximální ohybový moment a příslušná tlaková normálová síla 

 Kleština je posouzena na kombinaci ohybu a příslušného vzpěrného tlaku. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                   

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

 - vnitřní síly této kombinace jsou vykresleny u posouzení pravé části kleštiny  
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Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                       (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

      
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší tlaková normálová síla a příslušný ohybový moment 

 Kleština je posouzena na kombinaci největšího tlaku a příslušného ohybu. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                                    

Maximální normálová síla:                 

Příslušný ohybový moment:                    

 

         Obr. 58: Příslušný ohybový moment           Obr. 59: Maximální tlaková normálová síla 
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Výpočet napětí od ohybu: 

        
        

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                       (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                
        (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

      
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

 

3. Posouzení kleštiny na MSP - průhyb: 

 Postup popsán u výpočtu průhybu kleštiny připojené ke krokvi na pravé straně 

střechy. Vykreslení průhybů od rozhodujících zatěžovacích stavů je umístěno v příloze 3. 

 

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                        

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 
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Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                 

                                    3,78 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                  mm 

                                                          

                                   

Posouzení konečného průhybu: 

           

                 

VYHOVUJE 

 

4) Vaznice 

Vrcholová vaznice není řešená jako obvykle, kdy povětšinou bývá podepřena 

obvodovými a vnitřními stěnami, popřípadě sloupky. V tomto případě je vaznice uvnitř 

budovy podepřena po celé své délce stěnou, která je uložená na stropě nad 2.NP a je 

tvořena sloupky o průřezu 60x140mm. Na těchto sloupcích je provedeno laťování a 

opláštění z vnitřní i vnější strany pomocí OSB desek. Ve styku stěny s vnějším prostředím 

je ještě prostor mezi sloupky vyplněn izolací. Vzhledem k těmto okolnostem tedy nemusím 

posuzovat vaznici jako spojitý nosník, nýbrž stačí posoudit přečnívající část vaznice přes 

štítovou stěnu jako konzolu. Zatížení vaznice tvoří reakce z vazby krovu. Pro zatížení 

sněhem byla vybrána největší reakce ze všech zatěžovacích stavů sněhem a pro zatížení 

větrem byla vybrána největší hodnota reakce pro sání a tlak větru. Stačí posoudit vaznici, 

která je podporovou pro krokvi na pravé straně střechy, jelikož na vaznici pro krokvi na 
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levé straně střechy, která je stejného průřezu, působí menší zatížení a tedy vyhoví na dané 

zatížení. Jednotlivé zatěžovací stavy, jako i hodnoty reakcí, kterými je vaznice zatěžována 

jsou uvedeny v příloze 4. V příloze 5 lze jsou vykresleny obalové křivky vnitřních sil a 

průhyby od rozhodujících zatěžovacích stavů. 

 

Znázornění uložení vaznice na stěně ze sloupků: 

 

                                             Obr. 60: Uložení vaznice na stěně ze sloupků 

Statické schéma posuzované části vaznice: 

 

                                   Obr. 61:  Statické schéma posuzované vaznice 

Návrh průřezu vaznice 

          

            

          (délka konzoly)  

 

                           Obr. 62: Průřez vrcholové vaznice 

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

 

1. Maximální ohybový moment  

 Vaznice je posouzena na ohyb. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                        

Maximální ohybový moment:                   
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Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Maximální posouvající síla  

 Vaznice je posouzena na smyk. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                        

Maximální posouvající síla:                  

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

   
 

      

        
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům : 

 

 Obr. 63: Pevnost v otlačení vaznice - pohled                 Obr. 64: Pevnost v otlačení vaznice - půdorys 



- 79 - 

 Pro posouzení pevnosti v tlaku kolmo k vláknům  lze účinnou kontaktní plochu  Aef  

stanovit s uvážením účinné kontaktní délky rovnoběžné s vlákny, kde skutečná kontaktní 

délka se na každé straně zvětší o 30mm. Hodnotu kc,90 pro rostlé jehličnaté dřevo lze 

uvažovat rovnou 1,25 [1]. Maximální tlaková síla kolmo k vláknům se vypočítá součtem 

reakcí vazby krovu, které se v kombinaci vynásob příslušnými bezpečnostními součiniteli.  

Efektivní průřezová plocha:  

                           

              

                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                                                       

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

    

     
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE  

 

4. Posouzení vaznice na MSP - průhyb: 

 K posouzení průhybu vaznice bylo nutné zjistit kombinace zatížení s největším 

průhybem. Následně byly vypsány a vykresleny průhyby od jednotlivých zatěžovacích 

stavů, které tato kombinace obsahuje. Díky tomu bylo možné vypočíst hodnotu 

okamžitého průhybu winst. Následně byla, pomocí vzorců uvedených v normě ČSN EN 

1995-1-1 [1], z hodnot okamžitého průhybu winst  získána hodnota konečného průhybu wfin. 

Okamžité průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů jsou vykresleny v příloze 5. 

 

Délka konzoly:          

Rozhodující zatěžovací stavy:                   
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Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                 

                                    0,81 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                  mm 

                                                          

                                   

Posouzení konečného průhybu: 

           

                 

VYHOVUJE 

6.2 Stropní konstrukce 

Nosná část stropní konstrukce tohoto objektu je navržena z několika typů stropních 

nosníků a průvlaků, které se od sebe liší statickým schématem, velikosti zatížení, roznášecí 

šířkou a průřezem. Při návrhu rozmístění stropních nosníků bylo bráno v úvahu umístění 

příček a obvodových stěn v 2.NP a minimální vzdálenost vnějšího povrchu stropního 

nosníku od povrchu komínového tělesa. Na obr. 65 a obr. 66 je zobrazeno rozmístění 
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nosníků a jejich označení. Stropní nosníky označené 1/i jsou spojité stropní nosníky, prosté 

nosníky jsou značené 2/i a průvlaky Pi, kde i značí číslo posuzovaného nosníku.  

Zatížení stropních nosníků na roznášecí šířku 1 metr je vypočítáno v kapitole 6. 

Skutečná zatížení na roznášecí šířky stropních nosníků, budou vypočítána u jednotlivých 

návrhů a posudků stropních nosníků. Stropní nosníky se stejným statickým schématem a 

stejným zatížením, ale s rozdílnou roznášecí šířkou jsou navrženy a posouzeny pouze 

právě na největší roznášecí šířku.  

Základním průřezem stropních nosníků byl zvolen průřez 60x240mm, který je v 

případě umístění stropního nosníku pod příčkou, obvodovou stěnou nebo mezi obvodovou 

stěnou 1.NP a 2.NP zdvojen. Průvlak je průřezu 140x400mm a je jediným prvkem v této 

dřevostavbě, který je vyroben z lepeného lamelového dřeva.  

Stropní nosníky a průvlaky se nemusí posuzovat na klopení. Tomu je spojitě 

zabráněno pomocí záklopu při horním povrchu prvku a pomocí podhledu ze 

sádrokartonových desek při dolním povrchu. 

V této kapitole jsou také navrženy a posouzeny dva překlady. Jeden je umístěný 

nad největším otvorem v obvodové stěně a druhý je umístěn nad dveřním otvorem ve 

vnitřní nosně stěně, kde předpokládáme velká zatížení od krovu a stropního nosníku. 

 

                            Obr. 65: Rozmístění a označení stropních nosníků nad 1.NP 
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                         Obr. 66: Rozmístění a označení stropních nosníků pod 2.NP 

6.2.1 Spojité stropní nosníky 

Vykreslení zatěžovacích stavů, průhybů od jednotlivých zatěžovacích stavů a 

pokud jsou potřebné reakce pro zatížení průvlaků, tak výpis reakcí od stropních nosníků 

stejného typu s odlišnými roznášecími šířkami je umístěno v příloze 6. Nosníky jsou 

posouzeny na ohyb, smyk, průhyb a tlak kolmo ke směru vláken dřeva. 

 

1) Spojitý stropní nosník 1/1 

Spojité stropní nosníky 1/1 mají dvě pole se stejnou délkou a stejným zatížením. 

Největší roznášecí šířka tohoto typu nosníku je          , a na tuto šířku je tedy 

navržen a posouzen.  

Statické schéma: 

                                                                      Obr. 67: Statické schéma nosníku 1/1 

Návrh průřezu stropního nosníku: 
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Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

 

Zatížení: 

                                           

                                 

Reakce: 

               

             

Vnitřní síly: 

Maximální záporný ohybový moment:                  

Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                

  

                                  Obr. 68: Obalová křivka ohybového momentu 

 

                                 Obr. 69:Obalová křivka posouvající síly 

1. Největší záporný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 
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VYHOVUJE  

2. Největší kladný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
         

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

3. Největší posouvající síla 

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

   
 

      

        
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

                                 Obr. 70: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  
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Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

    

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření vnitřní stěnou: 

 

                               Obr. 71: Schéma pevnosti v otlačení u vnitřní stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 
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Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

6. Posouzení na MSP - průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                              

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                          

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

2) Spojitý stropní nosník 1/2 

Tento typ nosníku je spojitý stropní nosník o třech polích. Je nutno brát v úvahu, že 

prostřední pole je nad nevytápěným, venkovním prostorem, je zde tedy tomu přizpůsobená 
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skladba stropu a zatížení je v tomto poli odlišné - větší. Na toto pole může působit i 

proměnné zatížení větrem, ale z důvodu jeho malého vlivu jej ve výpočtu zanedbáváme. 

Roznášecí šířka nosníku činí           a je jediný svého druhu v celé konstrukci. 

Statické schéma: 

 

                                        Obr. 72: Statické schéma nosníku 1/2 

Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

                                            

                                            

                                            

                                 

Reakce: 

           

             

            

            

Vnitřní síly: 

Maximální záporný ohybový moment:                  

Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                 

  

                                Obr. 73: Obalová křivka ohybového momentu 
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                                     Obr. 74: Obalová křivka posouvající síly 

1. Největší záporný ohybový moment 

 Maximální záporný ohybový moment vychází menší než u spojitého stropního 

nosníku 1/1, který na napětí v ohybu vyhověl. Jelikož nosník 1/2 je stejného průřezu, není 

jej nutno na toto napětí posuzovat. 

2. Největší kladný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
         

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

3. Největší posouvající síla 

 Maximální posouvající síla vychází menší než u spojitého stropního nosníku 1/1, 

který na napětí ve smyku vyhověl. Jelikož nosník 1/2 je stejného průřezu, není jej nutno na 

toto napětí posuzovat. 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

                         Obr. 75: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              



- 89 - 

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

    

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - probíhající přes podepření obvodovou stěnou: 

 Vzhledem k menší hodnotě tlakové síly, větší účinné kontaktní ploše a z důvodu 

vyhovění nosníku 1/1 při větším zatížení a menší účinné kontaktní ploše není nutno tuto 

pevnost v otlačení posuzovat, která bezpečně vyhoví. 

6. Posouzení na MSP - průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 
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Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                          

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

3) Spojitý stropní nosník 1/3 

 Spojitý stropní nosník 1/3 je jediný tohoto typu v konstrukci. Jeho statické schéma 

odpovídá statickému schématu stropního nosníku 1/1, ovšem oproti tomuto stropnímu 

nosníku se liší ve velikosti zatížení v levém poli, které je zatížené také stálým zatížením od 

příčky umístěné v 2.NP. Z důvodu většího zatížení a tím předpokládaných větších hodnot 

vnitřních sil a průhybu je průřez 60x240mm zdvojen. Roznášecí šířka činí          . 

Statické schéma: 

 

Obr. 76: Statické schéma nosníku 1/3 

Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

 

Zatížení: 

                                           

          -výška příčky v 2.NP, brána stejná po celé délce, zkosení se neuvažuje 

                                

                                

Reakce: 
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Vnitřní síly: 

Maximální záporný ohybový moment:                  

Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                

 

Obr. 77: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 78: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší záporný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší kladný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 
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VYHOVUJE  

3. Největší posouvající síla 

          

                           

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

      

           
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 79: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 
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Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření vnitřní stěnou: 

 

Obr. 80: Schéma pevnosti v otlačení u vnitřní stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

     
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 
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Posouzení na MSP: 

6. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                            

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

 

4) Spojitý stropní nosník 1/4 

 Spojité stropní nosníky 1/4, které se v konstrukci nacházejí dva o různých 

roznášecích šířkách, mají dvě pole odlišných délek. Pro konstrukci jsou důležité hlavně z 

hlediska jejich umístění do průvlaku u schodiště, který zatěžují. Spojení stropního nosníku 

a průvlaku je zajištěno pomocí třmenů BV/T 11-40 a konvexních hřebíků BV/KH 15-01 

vyráběnými firmou BOVA [26]. Je tedy nezbytné zjistit reakce pro obě roznášecí šířky, 

které činí           a          . Průřez tvoří obdélník o rozměrech 60x240mm.  
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Statické schéma: 

 

 Obr. 81: Statické schéma nosníku 1/4 

Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

                                          

                                

Reakce: 

          pro          :   pro          : 

                           

                            

                           

Vnitřní síly: 

Maximální záporný ohybový moment:                  

Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                 

 

Obr. 82: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 83: Obalová křivka posouvající síly 
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Posouzení na MSÚ: 

1. Největší záporný ohybový moment - VYHOVUJE 

2. Největší kladný ohybový moment - VYHOVUJE 

3. Největší posouvající síla - VYHOVUJE 

 Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované vnitřní síly tohoto nosníku vycházejí 

menší než u spojitých stropních nosníků 1/1 a 1/2 a z důvodu shodného průřezu těchto 

nosníku, lze vyvodit, že výše uvedená posuzovaná napětí na výsledné vnitřní síly bezpečně 

vyhoví a tedy není nutností tato napětí u stropního nosníku 1/4 znovu posuzovat. 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou - VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření vnitřní stěnou - VYHOVUJE 

 Reakce nosníku 1/4 vycházejí opět menší než u stropních nosníků 1/1 a 1/2, což 

spolu se skutečností, že účinné kontaktní plochy těchto nosníků jsou shodné dává jistotu 

bezpečného vyhovění stropního nosníku na pevnost v otlačení. Není tedy potřeba znovu 

rozepisovat jednotlivé posudky. 

6. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 
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Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

 

5) Spojitý stropní nosník 1/5 

 Spojitý stropní nosník 1/5 je opět jediný svého druhu v konstrukci. Tvoří jej 

zdvojený průřez 60x240mm z důvodu přenosu zatížení od příčky umístěné v 2.NP. 

Výpočet vnitřních sil a reakcí tohoto nosníku je také významný z hlediska zatížení 

průvlaku, který je tímto nosníkem zatížen. Stejně jako u stropního nosníku 1/4 zajišťuje 

spojení stropního nosníku a průvlaku třmen BV/T 11-40 a konvexní hřebíky BV/KH 15-01 

vyráběnými firmou BOVA [26]. Roznášecí šířka je          . 

Statické schéma: 

 

 Obr. 84: Statické schéma nosníku 1/5 

Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

                                            

          -výška příčky v 2.NP, brána stejná po celé délce, zkosení se neuvažuje 

                                

                                  

Reakce: 

            

             

            

Vnitřní síly: 

Maximální záporný ohybový moment:                  
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Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                 

 

Obr. 85: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 86: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší záporný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší kladný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

3. Největší posouvající síla 
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Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

      

           
         

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 87: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

    

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření vnitřní stěnou: 

 

Obr. 88: Schéma pevnosti v otlačení u vnitřní stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

     
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

6. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 
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Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                            

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

6) Spojitý stropní nosník 1/7 

 Spojitý stropní nosník 1/7 je docela specifický. Od ostatních nosníků se liší hlavně 

tím, že je umístěný pod konstrukcí balkonu, který je ve venkovním prostoru a tudíž na něj 

působí proměnná zatížení sněhem a větrem. Oproti zatížení uvnitř objektu bylo nutno 

zvýšit také hodnotu užitného zatížení, která pro balkony činí 3,0kN/m
2
. Roznášecí šířka 

tohoto nosníku je          Obě pole stropního nosníku mají také odlišné stálé zatížení, 

jelikož pravé pole se nachází nad obytným prostorem, kde je skladba stropní konstrukce 

jiná. Oba konce nosníku jsou spojeny s průvlaky pomocí třmenů BV/T 11-40 a konvexních 

hřebíků BV/KH 15-01 od firmy BOVA [26]. Stropní nosník 1/7 je také důležitý z hlediska 

zjištění reakce v podpoře c pro zatížení průvlaku P3. Při kombinacích je podle normy ČSN 

EN 73002 NA.2.2 uvažována možnost spolupůsobení užitného a klimatických zatížení. 

Statické schéma: 

 

Obr. 89: Statické schéma nosníku 1/7 
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Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

                                           

                                           

                            

                                (sníh) 

   
                                 (sání větru) 

   
                              (tlak větru) 

Reakce: 

            

             

            

Vnitřní síly: 

Kombinace: CO26 (1,35 LC1+1,5 LC4+0,75 LC5+0,9 LC7) 

Maximální záporný ohybový moment:                  

Kombinace: CO22 (1,35 LC1+1,5 LC3+0,75 LC5+0,9 LC6) 

Maximální kladný ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:               

 

Obr. 90: Obalová křivka ohybového momentu 
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Obr. 91: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší záporný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší kladný ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  

 

3. Největší posouvající síla 

          

                           

Výpočet napětí ve smyku: 
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Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

5. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - probíhající přes podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 92: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

     
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

6. Průhyb: 



- 105 - 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990: 

            

            

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                 

                                            

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                                      mm 

                                   

Posouzení konečného průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

 

6.2.1 Prosté stropní nosníky 

Vzhledem k zapuštění průvlaku P3 do stropní konstrukce, z důvodu dodržení 

požadavku na minimální podchodní výšku obytných místností, musely být některé stropní 

nosníky řešeny jako prosté. Výpočet prostých nosníků byl proveden "ručně" a správnost 

výsledků byla ověřena statickým softwarem SCIA Engineer 2012.0, z kterého byla získána 
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i schémata zatěžovacích stavů a vykreslení vnitřních sil a průhybů, a které jsou uvedeny v 

příloze 7. Prosté nosníky jsou posouzeny na ohyb, smyk, průhyb a tlak kolmo ke směru 

vláken dřeva. 

 

1) Prostý stropní nosník 2/1  

Jelikož na všechny prosté stropní nosníky působí stejné zatížení, jsou stejně dlouhé 

a jsou tvořeny stejným průřezem 60x240mm, máme v celé konstrukci pouze jeden typ 

prostého stropního nosníku. Prosté stropní nosníky se od sebe liší pouze odlišnými 

roznášecími šířkami, které činí                            a          . V 

tomto výpočtu bude posouzen pouze nosník s největší roznášecí šířkou, protože na něj 

působí největší zatížení. Pří jeho vyhovění na MSÚ a MSP vyhoví i nosníky s dalšími 

roznášecími šířkami. Prosté stropní nosníky jsou na jednom konci podepřeny obvodovou 

stěnou a na druhém konci jsou spojeny s průvlakem P3 pomocí třmenů BV/T 11-40 a 

konvexních hřebíků BV/KH 15-01 od firmy BOVA [26]. Spoj s největším namáháním 

bude posouzen v jedné z dalších kapitol. Právě z důvodu zatížení průvlaku reakcemi od 

těchto prostých stropních nosníků je nutné vypočítat reakce i pro nosníky s ostatními 

roznášecími šířkami.  

 

Statické schéma: 

 

 Obr. 93: Statické schéma prostého nosníku 2/1 

Návrh průřezu stropního nosníku: 

          

            

          

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

    
 

  
      

 

  
                        

Zatížení: 
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Součinitele spolehlivosti: 

         

        

Reakce: 

       
               

 
 

                           

 
         

Vnitřní síly: 

Maximální ohybový moment: 

         
       

         
 

 
 

                             

 
         

Maximální posouvající síla: 

         
               

 
 

                           

 
         

  

Obr. 94: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 95: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

 

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  
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2. Největší posouvající síla 

          

                           

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

      

           
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 96: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 
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Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

4. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

         
      

 

              
 

            

                   
         

         
      

 

              
 

            

                   
          

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                             

Posouzení konečného průhybu: 

            

                  

VYHOVUJE 
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6.3 Průvlaky 

V objektu jsou navrženy a posouzeny tři průvlaky - průvlak P1 u schodiště, průvlak 

P2 umístěný pod obvodovou stěnou v 2.NP a průvlak P3 navržený z důvodu absence 

vnitřní nosné stěny v 1.NP. 

6.3.1 Průvlak P1 

 Jedná se o prostě podepřený nosník. Průvlak P1 je umístěn u schodiště, kde tvoří 

podporu pro konce spojitých stropních nosníků 1/4 a 1/5 a slouží pro přenos jejich reakcí. 

Oba konce průvlaku jsou spojeny se stropními nosníky 1/6 pomocí třmenů BV/T firmy 

BOVA. Průřez průvlaku tvoří dva obdélníky o rozměrech 60x240mm.  

 

Statické schéma: 

 

 Obr. 97: Statické schéma Průvlaku P1 

Návrh průřezu průvlaku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

Vlastní tíha: 

                             

Reakce od stropních nosníků 1/4: 

    pro          :   pro          : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      
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Reakce od stropního nosníku 1/5: 

stálé zatížení:                       

užitné zatížení:                      

Reakce: 

            

            

Vnitřní síly: 

Maximální ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                

 

Obr. 98: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 99: Obalová křivka posouvající síly 

 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  
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2. Největší posouvající síla 

          

                           

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

      

           
          

 

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

3. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                  

                  

                               

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                                

                                                    mm 
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Posouzení konečného průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

6.3.2 Průvlak P2 

Průvlak P2 je umístěný pod obvodovou stěnou v 2.NP, která odděluje venkovní 

prostor balkonu od vnitřních obytných prostor. Přenáší tedy nejen zatížení od obvodové 

stěny, ale také část zatížení skladby stropní konstrukce balkonu (roznášecí šířka     

    ) a část zatížení skladby stropní konstrukce obytné místnosti (roznášecí šířka     

      ). Průvlak je na jednom konci podepřen stěnou a na druhém konci je spojen s 

průvlakem P3 pomocí třmenů BV/T firmy BOVA [26], který také zatěžuje. Průřez 

průvlaku je tvořen dvojicí obdélníků o rozměrech 60x240mm a statické schéma tvoří 

prostý nosník.  

 

Statické schéma: 

 

 Obr. 100: Statické schéma průvlaku P2 

Návrh průřezu průvlaku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

          - průměrná výška obvodové stěny 

                                 

                                             (obytná mistnost) 

                                           (balkon) 
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Reakce: 

       
               

 
 

                            

 
         

Vnitřní síly: 

Maximální ohybový moment: 

         
       

         
 

 
 

                              

 
         

Maximální posouvající síla: 

         
               

 
 

                            

 
         

 

Obr. 101: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 102: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

 

 

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

    

     
   

       

VYHOVUJE  
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2. Největší posouvající síla 

          

                           

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

      

           
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 103: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                    

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 
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Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

4. Průhyb: 

Délka pole:           

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

            

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                  

                              

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

              

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                            

 

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 
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6.3.3 Průvlak P3 

 Průvlak P3 je jediným prvkem v celé konstrukci, který je navržen z jiného druhu 

dřeva než ostatní prvky. Z důvodu velkého rozpětí a přenosu velkého zatížení bylo nutností 

jej navrhnout z dřeva vyšší pevnosti. V tomto případě bylo zvoleno lepené lamelové dřevo 

GL 28h. Průvlak je na obou koncích podepřen stěnovými sloupky. Průřez tvoří obdélník o 

rozměru 140x400mm. Vzhledem k velké výšce průřezu a dodržení minimální podchodné 

výšky obytných místností je průvlak zapuštěn do stropní konstrukce. Stropní nosníky, 

kterými je průvlak zatěžován, jsou s průvlakem P3 spojeny pomocí třmenů BV/T 11-40 a 

konvexních hřebíků BV/KH 15-01 od firmy BOVA. Spoj je navržen a posouzen v jedné z 

následujících kapitol. Průvlak P3 tedy přenáší zatížení krovu, stěn v 2.NP a stropních 

nosníků, se kterými je spojen. Statické schéma tvoří prostý nosník. 

 

Statické schéma: 

 

 Obr. 104: Statické schéma průvlaku P3 

Návrh průřezu průvlaku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                         

    
 

 
      

 

 
                         

 

Zatížení: 

Zatížení stropním nosníkem 1/7: 

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                      

sníh:                     

Zatížení průvlakem P2:  

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                    
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Zatížení prostými nosníky 2/1: 

    pro          :   pro            : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                       

     pro          :   pro           : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      

Spojité zatížení od krovu: 

stálé zatížení:                 

užitné zatížení krokví:               

užitné obytné:                

zatížení sněhem:               

zatížení sáním větru:                 

zatížení tlakem větru:                

Spojité zatížení od stěn v 2.NP: 

         - výška obvodové stěny 

                                

         - výška nosné příčky v 2.NP 

                               

Pozn.: Uvažuje se i možná kombinace užitného zatížení v obytných místnostech od 

stropních nosníků a proměnných zatížení sněhem a větrem. 

Reakce: 

             

             

Vnitřní síly: 

Kombinace: CO34 (1,35 LC1+1,05 LC2+1,5 LC4+0,9 LC6) 

Maximální ohybový moment:                  

Maximální posouvající síla:                 

 

Obr. 105: Obalová křivka ohybového momentu 
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Obr. 106: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

     

         
           

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

     

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší posouvající síla 

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

   
 

       

       
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření obvodovou stěnou: 

 

Obr. 107: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové stěny 
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Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                

 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

     
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

4. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření vnitřní stěnou: 

 

Obr. 108: Schéma pevnosti v otlačení u vnitřní stěny 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                                

 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  
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Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

     
          

 

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení na MSP: 

5. Průhyb: 

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                    

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

           (užitné - obytné místnosti) 

           (sníh) 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 
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Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                                         

                                                          

                                           

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

6.4 Překlady 

V objektu jsou navrženy a posouzeny dva překlady. Překlad PD1 je umístěn nad 

největším otvorem (francouzské okno) v obvodové stěně. Překlad PD2 je navržen nad 

dveřním otvorem ve vnitřní nosné stěně, kde vznikají velká zatížení od krovu. 

6.4.1 Překlad PD1 

Statické schéma překladu PD1 tvoří prostý nosník. Podepření překladu je zajištěno 

sloupky. Tento překlad je navržen z důvodu poměrně velkého rozpětí, kdy očekáváme 

především zvětšený průhyb. Průřez překladu tvoří obdélník o rozměrech 160x200mm. 

Materiálem bylo zvoleno opět rostlé dřevo C24. Překlad musí přenášet vlastní tíhu, zatížení 

od stropních nosníků, které na něj působí a také zatížení z krovu.  

 

Statické schéma: 

 

Obr. 109: Statické schéma překladu PD1 
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Návrh průřezu překladu: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 

                         

    
 

 
      

 

 
                         

 

Zatížení: 

Zatížení prostými nosníky 2/1:    

     pro          :   pro           : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      

Zatížení spojitým nosníkem 1/4: 

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                   

Zatížení spojitým nosníkem 1/6: 

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                       

Spojité zatížení od krovu: 

stálé zatížení:                 

užitné zatížení krokví:               

zatížení sněhem:               

zatížení sáním větru:                 

zatížení tlakem větru:                

Pozn.: Uvažuje se i možná kombinace užitného zatížení v obytných místnostech od 

stropních nosníků a proměnných zatížení sněhem a větrem. 

Reakce: 

             

             

Vnitřní síly: 

Kombinace: CO34 (1,35 LC1+1,05 LC2+1,5 LC4+0,9 LC6) 

Maximální ohybový moment:                 
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Kombinace: CO14 (1,35 LC1+1,5 LC2+0,75 LC4+0,9 LC6) 

Maximální posouvající síla:                 

 

Obr. 110: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 111: Obalová křivka posouvající síly 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

     

         
           

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

     

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší posouvající síla 

          

                            

Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

       

           
          

Posouzení napětí ve smyku 
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VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření sloupkem: 

 

Obr. 112: Schéma pevnosti v otlačení u obvodového sloupku 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

 

Posouzení na MSP: 

4. Průhyb: 

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                    
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Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

           (užitné - obytné místnosti) 

           (sníh) 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                 

                 

                                                 6,65 mm 

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                                         

                                                          

                                           

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

6.4.2 Překlad PD2 

Překlad PD2 je umístěn nad dveřním otvorem ve vnitřní nosné stěně v 1.NP. Návrh 

a posudek byl proveden z důvodu velkého zatížení od krovu, a také časti vnitřní nosné 
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stěny v 2.NP. Musí také přenést odolat účinkům zatížení od spojitého stropního nosníku 

1/3. Statické schéma tvoří prostý nosník, který je na krajích podepřen sloupky. Průřezem je 

čtverec o rozměrech 140x140mm.  

Statické schéma: 

 

Obr. 113: Statické schéma překladu PD3 

Návrh průřezu překladu: 

         

            

Průřezové charakteristiky: 

                           

    
 

 
      

 

 
                         

Zatížení: 

Zatížení stropním nosníkem 1/3: 

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                       

Spojité zatížení od krovu: 

stálé zatížení:                 

užitné zatížení krokví:               

užitné obytné:                

zatížení sněhem:               

zatížení sáním větru:                 

zatížení tlakem větru:                

         - výška nosné příčky v 2.NP 

                               

Pozn.: Uvažuje se i možná kombinace užitného zatížení v obytných místnostech od 

stropních nosníků a proměnných zatížení sněhem a větrem. 

Reakce: 
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Vnitřní síly: 

Kombinace: CO14 (1,35 LC1+1,5 LC2+0,75 LC4+0,9 LC6) 

Maximální ohybový moment:                 

Maximální posouvající síla:                 

 

Obr. 114: Obalová křivka ohybového momentu 

 

Obr. 115: Obalová křivka posouvající síly 

 

Posouzení na MSÚ: 

1. Největší ohybový moment 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
           

Posouzení napětí v ohybu 

      

      
   

     

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Největší posouvající síla 

          

                            

Výpočet napětí ve smyku: 
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Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - podepření sloupkem: 

 

Obr. 116: Schéma pevnosti v otlačení u obvodového sloupku 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                     

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 
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Posouzení na MSP: 

4. Průhyb: 

Délka pole:          

Rozhodující zatěžovací stavy:                    

Součinitel dotvarování: Třída provozu 1 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

           (užitné - obytné místnosti) 

           (sníh) 

         (sníh) 

           (vítr) 

         (vítr) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                 

                 

                 

                 

                                                          

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                              

                                                    mm 

                                                         

                                                          

                                          

Posouzení konečného průhybu: 

            

                

VYHOVUJE 
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6.5 Stěnové sloupky 

6.5.1 Sloupek v obvodové stěně 

Na sloupky v obvodové stěně působí kromě zatížení od krovu a stropních nosníků, 

také zatížení větrem působícím na stěny. Sloupek je tedy namáhán ohybem k jeho podélné 

ose, musí se tedy uvážit posouzení kombinovaného vzpěrného a ohybového napětí 

uprostřed výšky. Předpokládá se, že prut je na obou koncích uložen kloubově a vzpěrná 

délka tedy odpovídá skutečné délce prutu. Prvek není ohrožen klopením, jelikož je zajištěn 

pomocí opláštění Fermacell. Sloupek v obvodové stěně má obdélníkový průřez o 

rozměrech 60x160mm. Největší osová vzdálenost a zároveň roznášecí šířka sloupků je 

         . 

Statické schéma: 

 

Obr. 117: Statické schéma  a průřez sloupku v obvodové stěně 

Návrh průřezu sloupku: 

         

            

Průřezové charakteristiky: 
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Zatížení: 

Zatížení skladbou stěny: 

stálé zatížení:                                          

Zatížení větrem (pro posouzení vybráno největší zatížení): 

     
                                  

     
                                

     
                                  

Největší zatížení od stropního nosníku ( nosník 1/3) : 

stálé zatížení:                        

Reakce od krovu : 

stálé zatížení:                        

Součinitele spolehlivosti: 

         

        

Reakce: 

         

Vodorovné reakce: 

         
  
      

 
 

             

 
         

Svislá reakce: 

                                 

                                       

Vnitřní síly: 

Maximální ohybový moment:        
  
      

 

 
 

              

 
          

Maximální posouvající síla:        
  
      

 
 

             

 
         

Maximální normálová síla:                                             

 

Obr. 118: Obalové křivky vnitřních sil 
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Normálová síla uprostřed výšky sloupku:  

                                               

Posouzení na MSÚ: 

1. Pevnost v ohybu a tlaku uprostřed délky prutu 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
      

 
 

     

        
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

2. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - samostatně stojící sloupek: 

 

Obr. 119: Schéma pevnosti v otlačení samostatně stojícího sloupky 

 



- 134 - 

Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                         

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - pro dva sloupky vedle sebe: 

 

Obr. 120: Schéma pevnosti v otlačení pro dva sloupky vedle sebe 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  
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Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

6.5.2 Sloupek ve vnitřní nosné stěně 

Sloupek ve vnitřní nosné stěně není namáhán ohybem, jelikož na něj nepůsobí 

zatížení větrem. Na druhou stranu musí být schopen přenést větší zatížení od krovu a od 

stropních nosníků. Opět se předpokládá, že sloupek je nahoře i dole podepřen kloubově a 

tedy vzpěrná délka odpovídá skutečné délce prutu. Vzhledem k absenci ohybového 

namáhání je prut posouzen na vzpěrný tlak a pevnost v otlačení. Vybočení z roviny je 

zabráněno pomocí opláštění Fermacell. Průřez tvoří obdélník o rozměrech 60x140mm. 

Největší osová vzdálenost a zároveň roznášecí šířka činí        . 

Statické schéma: 

 

Obr. 121: Statické schéma  a průřez sloupku ve vnitřní nosné stěně 
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Návrh průřezu sloupku: 

         

            

Průřezové charakteristiky: 

                            

    
 

 
      

 

 
                         

    
 

  
      

 

  
                        

     
  

 
  

         

        
         

Zatížení: 

Zatížení skladbou stěny: 

stálé zatížení:                                          

Největší zatížení od stropního nosníku ( nosník 1/3) : 

stálé zatížení:                         

Reakce od krovu : 

stálé zatížení:                         

Součinitele spolehlivosti: 

         

        

Reakce: 

         

Svislá reakce: 

                                 

                                         

Vnitřní síly: 

Maximální normálová síla:                                             

Normálová síla uprostřed výšky sloupku:  
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Obr. 122: Normálová síla 

Posouzení na MSÚ: 

1. Pevnost ve vzpěrném tlaku 

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

                (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
      

 
 

     

        
          

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení na vzpěrného tlaku 

      
           

   

    

          
   

       

VYHOVUJE 

2. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - samostatně stojící sloupek: 

 

Obr. 123: Schéma pevnosti v otlačení samostatně stojícího sloupky 
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Efektivní průřezová plocha:  

                          

              

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                         

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

3. Pevnost v tlaku kolmo k vláknům - pro dva sloupky vedle sebe: 

 

Obr. 124: Schéma pevnosti v otlačení pro dva sloupky vedle sebe 

Efektivní průřezová plocha:  

                        

             

                                 

Tlaková síla působící kolmo k vláknům:  

                         

Součinitel:  
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Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům: 

         
       

   
 

     

      
          

Posouzení napětí v tlaku kolmo k vláknům 

       
             

   

    

         
   

       

VYHOVUJE 

6.6 Přístřešek 

Součástí rodinného domu je také přilehlý přístřešek pro auta, který má půdorysné 

rozměry 3,92x12,5m a výšku . Střecha přístřešku má pultový tvar a jelikož téměř navazuje 

na střechu rodinného domu, nemusí se zde řešit mimořádné zatížení padajícím sněhem. 

Zatížení větrem bylo řešeno podle normy ČSN EN 1991-1-4 kapitola 7.3 Přístřešek [21]. 

Zatížení, působící na přístřešek, je vyřešeno v kapitole 6 a není jej nutno tedy znovu 

uvádět. Při výpočtu přístřešku jsou navrženy a posouzeny tyto prvky - krokve, vaznice, 

sloupky a pásky. Horní vaznice je přišroubována k přiléhající stěně, nebude posuzována.  

6.6.1 Krokve  

Krokve přístřešku jsou navrženy ze stejného profilu jako krokve střechy rodinného 

domu a jejich největší osová vzdálenost a tudíž i roznášecí šířka činí         a přesah 

střechy u okapu je zvolen 0,5m. Sklon střechy přístřešku je 30° a statické schéma tvoří 

prostý nosník. Vykreslení jednotlivých zatěžovacích stavů, obálku vnitřních sil a průhybů 

je uvedeno v příloze 10.  
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Statické schéma: 

 

Obr. 125: Statické schéma krokve 

  

Návrh průřezu krokve: 

          

            

           (roznášecí šířka)  

 

 

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

    
 

  
      

 

  
                        

     
  

 
  

         

     
         

- oslabený průřez krokve v místě osedlání na vaznice a pozednice o 0,04 m: 

                                            

        
 

 
             

 

 
                               

          (excentricita vzhledem k posunutému těžišti oslabeného průřezu) 

Zatížení: 

stálé zatížení:                                        

užitné zatížení:                               

zatížení sněhem:                             

Zatížení větrem: 

zatížení sáním:   
                                



- 141 - 

     
                                

     
                                

zatížení tlakem:   
                             

     
                             

     
                             

Posouzení na MSÚ: 

1. Maximální kladný ohybový moment  

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tlaková normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

vzpěrného tlaku.  

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                 

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                   

 

        Obr. 126: Maximální kladný ohybový moment   Obr. 127: Příslušná normálová síla  

 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

               (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 
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       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

     
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE  

2. Maximální záporný moment v místě osedlání na vaznici a zároveň 

    maximální tlaková normálová síla v krokvi 

 V tomto místě bude prvek posouzen na kombinaci ohybového momentu a osového 

tlaku. Je třeba uvažovat zářezem oslabený průřez krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                 

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

-  Tato rozhodující kombinace je již vykreslená u předchozích posouzení. Vnitřní síly tedy 

není nutno vykreslovat, jsou zobrazeny na obr. xx a obr. xx. 

Výpočet napětí od ohybu:  

        
                 

      
 

              

         
          

Výpočet napětí od tlakové normálové síly: 

        
        

    
 

    

      
          

 

Posouzení na MSÚ: 

Posouzení kombinace napětí ohybu a osového tlaku 
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VYHOVUJE 

3. Maximální posouvající síla v oslabeném průřezu 

 Krokev je také nutno posoudit na největší posouvající sílu v zářezem oslabeném 

průřezu krokve. 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                  

Maximální posouvající síla:                

 

Obr. 128: Maximální posouvající síla 

 

Výpočet napětí od smyku:  

      
        

      
 

      

        
 0,70 MPa 

Posouzení na smyk: 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

Posouzení krokve na MSP 

4. Průhyb: 

 Okamžité průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů jsou vykresleny v příloze 10.  

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:               

Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          
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Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

           (vítr) 

           (sníh) 

         (sníh) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 

                

                

                

                                            

Posouzení okamžitého průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                             

                                                      

                                                      mm  

                                    

Posouzení konečného průhybu: 

            

                  

VYHOVUJE 

6.6.2 Vaznice 

Vaznice je navržena jako spojitý nosník, který je podepírán sloupky a pásky. Průřez 

tvoří obdélník o rozměrech 160x200mm. Znázornění zatěžovacích stavů a vykreslení 

obalových křivek vnitřních sil a průhybů je umístěno v příloze 11.  
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                             Obr. 129: Statické schéma a rozmístění a označení reakcí od krokví 

 

Výpočet reakcí: 

         

        
   

 
 

   

 
        

        
   

 
 

    

 
        

Rz - reakce od příslušného zatěžovacího stavu 

Výpočet reakcí pro zatěžovací stavy na vaznici: 

stálé zatížení:    užitné zatížení  

                               

                                 

                                

 

zatížení sněhem:    

              

                 

                 

   

zatížení větrem - sání:   zatížení větrem - tlak: 
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Návrh průřezu vaznice: 

          

            

 

Průřezové charakteristiky: 

                          

    
 

 
      

 

 
                         

    
 

  
      

 

  
                        

     
  

 
  

         

     
         

  

Posouzení na MSÚ: 

1. Maximální záporný ohybový moment  

 V rozhodující kombinaci s maximálním záporným ohybovým momentem vzniká 

tahová normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

tahu.  

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Maximální ohybový moment:                  

Příslušná normálová síla:                   

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od normálové síly: 

        
        

 
 

     

     
          

Posouzení kombinace napětí ohybu a tahu 

      
      

 
      

      
   

    

    
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 
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2. Maximální kladný ohybový moment  

 V rozhodující kombinaci s maximálním kladným ohybovým momentem vzniká 

tlaková normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a 

vzpěrného tlaku.  

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Maximální ohybový moment:                

Příslušná normálová síla:                   

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

   

         
          

 

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

              (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

   

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

    

     
          

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

3. Největší posouvající síla 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Maximální posouvající síla:                  
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Výpočet napětí ve smyku: 

      
        

       
 

       

           
          

Posouzení napětí ve smyku 

    
    

   

    

    
   

       

VYHOVUJE 

4. Maximální tahová normálová síla  

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Příslušný ohybový moment:                    

Maximální normálová síla:                 

Výpočet napětí od ohybu: 

        
        

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od normálové síly: 

        
      

 
 

     

     
          

Posouzení kombinace napětí ohybu a tahu 

      
      

 
      

      
   

    

    
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

5. Posouzení otlačení pásků do vaznice 

 

Obr. 130: Schéma pevnosti v otlačení vaznice 
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Efektivní průřezová plocha:  

                            

            

                                 

       

Působící normálová síla: 

                          

Součinitel:  

            

Výpočet napětí v tlaku šikmo k vláknům: 

        
      

   
 

     

      
         

Posouzení napětí v tlaku šikmo k vláknům 

       
      

      
             

            
 

    
     

     
            

           
 

                 

VYHOVUJE 

Posouzení krokve na MSP 

6. Průhyb: 

 Okamžité průhyby od jednotlivých zatěžovacích stavů jsou vykresleny v příloze 10.  

Délka pole:           

Rozhodující zatěžovací stavy:                   

Součinitel dotvarování: Třída provozu 2 -          

Součinitel pro proměnná zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990 [21]: 

           (vítr) 

           (sníh) 

         (sníh) 

Posouzení na MSP: 

Okamžitý průhyb: 
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Posouzení okamžitého průhybu: 

            

              

VYHOVUJE 

Konečný průhyb: 

                                             

                                                       

                                                       mm  

                                   

Posouzení konečného průhybu: 

            

                 

VYHOVUJE 

6.6.3 Sloupky 

Na sloupky přístřešku působí stejné zatížení jako na vaznici. Statické schéma je 

zobrazeno u posudku vaznice přístřešku. Jednotlivé zatěžovací stavy a obalové křivky 

vnitřních sil jsou umístěny v příloze 13. Sloupky tvoří čtvercový průřez 160x160mm.  

 

Návrh průřezu sloupku: 

          

            

Průřezové charakteristiky: 
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Posouzení na MSÚ: 

1. Maximální ohybový moment  

 V rozhodující kombinaci s maximálním ohybovým momentem vzniká tlaková 

normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného 

tlaku.  

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Maximální ohybový moment:                 

Příslušná normálová síla:                    

Výpočet napětí od ohybu: 

        
      

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

               (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

     

     
          

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

2. Maximální tlaková síla 

 V rozhodující kombinaci s maximálním ohybovým momentem vzniká tlaková 

normálová síla. Prvek tedy bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného 

tlaku.  
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Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Příslušný ohybový moment:                   

Maximální normálová síla:                  

Výpočet napětí od ohybu: 

        
        

  
 

    

         
          

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

               (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

     

     
          

Posouzení kombinace napětí ohybu a vzpěrného tlaku 

      
           

 
      

      
   

    

          
 

    

     
   

       

VYHOVUJE 

6.6.4 Pásky 

Obalová křivka normálové síly pásků je umístěna v příloze 13. Pásky tvoří 

čtvercový průřez 100x100mm.  

 

Návrh průřezu pásku: 
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Průřezové charakteristiky: 

                       

    
 

 
      

 

 
                       

    
 

  
      

 

  
                      

     
  

 
  

         

    
         

Posouzení na MSÚ: 

1. Maximální tlaková síla 

Vnitřní síly:  

Kombinace:                                         

Maximální normálová síla:                  

Výpočet napětí od vzpěrného tlaku: 

               (vzpěrná délka) 

    
     

  
 

    

     
       (štíhlostní poměry) 

        
  

 
  

      

     
 

     

 
  

  

    
       (poměrné štíhlostní poměry) 

                                
                               

         

      
 

      
        

 
 

 

                 
       (součinitel vzpěrnosti) 

        
        

 
 

     

    
          

Posouzení vzpěrného tlaku 

      
           

   

    

          
  

       

VYHOVUJE 

  



- 154 - 

7 NÁVRH A POSUDEK SPOJŮ A KOTVENÍ 

V objektu jsou navrženy a posouzeny dva spoje - spoje kleštiny a krokve, které je 

zajištěno pomocí svorníku, a spoj průvlaku P2 a průvlaku P3 pomocí třmenů BV/T a 

konvexních hřebíků [26]. K návrhu a posouzení spojů posloužila norma ČSN EN 1995-1-1 

[1]. 

Kotvení dřevostavby bylo řešeno zjednodušenou analýzou stěnových deskových 

konstrukcí - metodou A podle normy ČSN EN 1995-1-1 kapitoly 9.2.4 Stěnové deskové 

konstrukce [1]. 

7.1 Spoj kleština - krokev 

Spojení kleštiny a krokve je provedeno pomocí svorníku M20 3.6. Spoj je navržen 

jako dvojstřižný a byl počítán podle normy ČSN EN 1995-1-1 [1]. Při hledání největšího 

zatížení spoje bylo zjištěno, že pro návrh a posudek je rozhodující kombinace s maximální 

normálovou sílou a příslušnou posouvající sílou. 

Posouzení dvojstřižného spoje pomocí svorníku M20 3.6: 

 

Obr. 131: Schéma spoje kleština - krokev 

Rozhodující kombinace zatížení: 

                                                  

Maximální normálová síla:                 

Příslušná posouvající síla:                   

 sklon střechy:       

 výsledná síla:                               

 úhel mezi kleštinou a R:         
 

 
       

    

    
       

 úhel mezi krokví a R:                      
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Návrh svorníku: 

- 1 svorník M20 3.6 

 průměr:           

charakteristická pevnost svorníku:              

Materiálové a průřezové charakteristiky: 

 charakteristická hustota dřeva:              

 tloušťka kleštiny:          

 tloušťka krokve:         

                                     

 plastický moment únosnosti svorníku:                 
                

Posouzení: 

 pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny: 

                                                   

                   

 pevnost v otlačení kleštiny: 

         
      

       
        

 
     

                      
           

 pevnost v otlačení krokve: 

         
      

       
        

 
     

                        
           

poměr mezi pevnostmi v otlačení: 

   
      

      
 

     

     
      

charakteristická únosnost pro spojovací prostředky ve dvojstřižných spojích pro 

 jeden střih: 

          

   

 

 

 

 

          (na stranu bezpečnou) 
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návrhová únosnost dvou střihů spojovacího prostředku: 

         
          

  
   

         

   
          

Posudek spolehlivosti 

        

                 

VYHOVUJE 

Minimální rozteče pro svorníky: 

 pro krokev: 

                                                  

                

 pro krokev: 

                                        

                                                

                

Posouzení minimálních roztečí: 

pro krokev: 

               

               

VYHOVUJE 

               

             

VYHOVUJE 

pro kleštinu: 

                      

              

VYHOVUJE 

                 

             

VYHOVUJE 
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VYHOVUJE 

7.2 Spoj průvlak P2 - průvlak P3 

Spojení stropních nosníků 1/7, 2/1 a průvlaků P2 s průvlakem P3 je zajištěno 

pomocí třmenů BV/T 11-40 a konvexních hřebíků BV/KH 15-01 vyráběnými firmou 

BOVA [26]. V objektu bude navržen a posouzen pouze jeden tento spoj, ten s největším 

smykovým zatížením, což je v našem případě spoj průvlaku P2 a průvlaku P3. Jelikož v 

průvlaku P2 nevzniká osová síla, je spoj dimenzován pouze na největší posouvající sílu. V 

tomto případě je rozhodující střihová únosnost hřebíků. 

 

Vnitřní síly: 

- maximální posouvající síla vznikla v průvlaku P2: 

Maximální posouvající síla:                

Návrh třmene: 

 

Obr. 132: Třmen BV/T 11-40 firmy BOVA [26] 

- třmen BV/T 11-40 

 šířka:          

 výška:          

 tloušťka plechu:          

 otvory pro hřebíky:         

 

 



- 158 - 

Návrh spojovacího prostředku: 

 

Obr. 133: Konvexní hřebík BV/KH 15-01 firmy BOVA [26] 

- konvexní hřebík BV/KH 15-01 

 průměr hřebíku:        

 délka hřebíku:         

 průměr hlavičky hřebíku:          

 hloubka zaražení ve dřevě:            

Posouzení: 

charakteristická hustota dřeva:              

pevnost hřebíku:            

plastický moment únosnosti hřebíku:                
                

 pevnost v otlačení dřeva: 

                   
                               

- Jelikož tloušťka ocelové desky se nachází mezi hodnotami pro tenkou a tlustou desku, je 

nutno charakteristickou únosnost hřebíků určit pomocí interpolace mezi limitními 

hodnotami pro tenkou a tlustou desku. 

                           

charakteristická únosnost hřebíků pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku: 

 - pro tenkou ocelovou desku jednostřižně namáhanou: 

          

             

                    
      
 

      
       
       

          

 - pro tlustou ocelovou desku jednostřižně namáhanou: 

         

 
 
 

 
              

       

          
    

      
 

                  
      
 

          
 
 

 
 

     
       
       
       

          

- výsledná charakteristická únosnost hřebíku pro jeden střih po interpolaci 
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- návrhová únosnost hřebíku 

       
          

  
 

        

   
         

- počet potřebných hřebíků na každém rameni třmene 

    
      

     
=
    

    
            

- únosnost plechů ve smyku oslabenými otvory činí dle výrobce: 

               

7.3 Kotvení panelů dřevostavby 

Kotvení dřevostavby bylo řešeno zjednodušenou metodou podle normy ČSN EN 

1995-1-1 kapitoly 9.2.4 Stěnové deskové konstrukce [1]. Stěny objektu musí být 

dostatečně ukotveny, aby nedocházelo k překlopení nebo posunutí. Při posouzení se 

předpokládá, že opláštění deskami Fermacell je připevněno k nosné konstrukci stěny 

pomocí kovových sponek. Sponky jsou jednostřižné a je tedy nutností stanovit únosnost 

sponky pro jeden její střih. Sponka má dvě "nožičky", její únosnost se ještě tedy 

zdvojnásobí. Vzhledem k různým tloušťkám opláštění obvodové a vnitřní nosné stěny se 

stanoví únosnost sponky pro každou stěnu samostatně. Výsledkem je návrh rozteče 

sponek.   

Návrh sponky: 

- sponka 1,53x50mm 

 průměr:           

 délka:          

Sponky v obvodové stěně (opláštění Fermacell 12,5mm z obou stran): 

 tloušťka desky:            

pevnost v otlačení desky:                    
              

 hloubka vniku sponky do sloupku:            

 charakteristická hustota dřeva:              

pevnost v otlačení sloupku:                  
               

plastický moment únosnosti sponky:                           

poměr mezi pevnostmi v otlačení:    
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charakteristická únosnost sponky pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku: 

             

             

 

                    

       min 

                  

 

                       

 

                                                                         

  

                

návrhová únosnost sponky 

           

           

                        

         
          

  
   

           

   
          

zvolená rozteč sponek v obvodové stěně: 

         

Sponky ve vnitřní nosné stěně (opláštění Fermacell 15mm z obou stran):: 

 tloušťka desky:          

pevnost v otlačení desky:                    
              

 hloubka vniku sponky do sloupku:          

 charakteristická hustota dřeva:              

pevnost v otlačení sloupku:                  
               

plastický moment únosnosti sponky:                           

poměr mezi pevnostmi v otlačení:    
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charakteristická únosnost sponky pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku: 

             

             

 

                    

       min 

                 

 

                       

 

                                                                         

 

                

návrhová únosnost sponky 

           

           

                        

         
          

  
   

           

   
          

zvolená rozteč sponek v obvodové stěně: 

         

Návrhová únosnost jednoho panelu: 

návrhová únosnost jednoho panelu:         
           

 
 

 kde       - návrhová únosnost spojovacího prostředku 

     - šířka panelu stěny 

    - rozteč spojovacích prostředků 

      
           
  

  
          

  

Posouzení únosnosti pro zatížení v příčném směru: 

Zatížení: 

 Byly vybrány největší zatížení příčným větrem působící na stěny. Zatížení větrem 

na střechu bylo přepočítáno bylo přepočítáno na vodorovný účinek zatížení. 

 plocha stěny pro tlak:                      

dtf kh 1,1,

dtf kh 2,2,
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 plocha stěny pro sání:                     

 plocha střechy pro tlak:                        

 plocha střechy pro sání:                        

 vítr na stěny - tlak:   
             

 vítr na stěny - sání:   
              

 vítr na střechy - tlak:   
             

 vítr na střechy - sání:   
              

- Výsledný účinek zatížení:                

Únosnost stěnových každého stěnového panelů v příčném směru: 

 Ze všech stěn v 1.NP dřevostavby byly vybrány stěny, které přispívají k únosnosti 

stavby v příčném směru. Pro každou z nich se stanoví únosnost. Pro stanovení celkové 

únosnosti stěn v příčném směru se sečtou všechny únosnosti jednotlivých stěn. Následně 

dojde k posouzení s účinkem zatížení. Stěny, které přispívají k únosnosti stěny jsou 

zobrazeny a vyznačeny v půdoryse, který je umístěn v příloze 14. 

 výška stěny:          

                
 

 
         

  

  1.panel    2.panel    3.panel 

                                                         

                                                          

                                                            

 

  4.panel    5.panel    6.panel 

                                                         

                                                       

                                                           

 

  7.panel    8.panel    9.panel 
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           10.panel            11.panel   12.panel 

                                                          

                                                           

                                                              

 

             13.panel            14.panel   15.panel 

                                                             

                                                         

                                                                   

 

Celková únosnost panelů pří příčném účinku zatížení: 

 pro sponky z obou stran opláštění: 

                            

Posudek únosnosti 

            

                   

VYHOVUJE 

 

 Výpočet minimální únosnosti tahové kotvy jednoho panelu: 

 celková délka panelů v příčném směru:            

 výsledná svislá tahová síla :  

            
         

 
         

- Tahová kotva jednoho panelu musí být navržena na sílu 8,62 kN. 

 

Posouzení únosnosti pro zatížení v podélném směru: 

Zatížení: 

 Byly vybrány největší zatížení podélným větrem působící na stěny.  

 plocha stěny pro tlak:                       

 plocha stěny pro sání:                       

 vítr na stěny - tlak:   
             

 vítr na stěny - sání:   
              

- Výsledný účinek zatížení:                
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Únosnost stěnových každého stěnového panelů v podélném směru: 

 Ze všech stěn v 1.NP dřevostavby byly vybrány stěny, které přispívají k únosnosti 

stavby v podélném směru. Pro každou z nich se stanoví únosnost. Pro stanovení celkové 

únosnosti stěn v podélném směru se sečtou všechny únosnosti jednotlivých stěn. Následně 

dojde k posouzení s účinkem zatížení. Stěny, které přispívají k únosnosti stěny jsou 

zobrazeny a vyznačeny v půdoryse, který je umístěn v příloze 14. 

 výška stěny:          

                
 

 
         

 

 

  1.panel    2.panel    3.panel 

                                                         

                                                        

                                                            

 

  4.panel    5.panel    6.panel 

                                                         

                                                        

                                                            

 

  7.panel    8.panel    9.panel 

                                                          

                                                             

                                                            

 

            10.panel            11.panel   12.panel 

                                                          

                                                              

                                                             

 

             13.panel            14.panel   
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Celková únosnost panelů pří podélném účinku zatížení: 

 pro sponky z obou stran opláštění: 

                            

Posudek únosnosti 

            

                   

VYHOVUJE 

 

 Výpočet minimální únosnosti tahové kotvy jednoho panelu: 

 celková délka panelů v podélném směru:           

 výsledná vodorovná tahová síla :  

            
         

 
         

- Tahová kotva jednoho panelu musí být navržena na sílu 3,96 kN. 

Návrh kotvy: 

 Pro ukotvení panelů dřevostavby do železobetonových panelů byl zvolen kotevní 

úhelník 60x240x175 12-12 vyráběné firmou BOVA [26]. Tloušťka kotevního plechu je 

2,5mm, resp. 20mm. Kotva je určena pro tahová namáhání a celková únosnost kotvy je 

dána únosností hřebíkového přípoje. Spojovacím prostředkem byl zvolen konvexní hřebík 

BV/KH            [26]. Počet potřebných hřebíků je určen výrobcem. V tomto případě 

musí být použito minimálně 13 hřebíků. Při tomto počtu hřebíků je únosnost hřebíkového 

přípoje a tedy i celková únosnost kotvy            .  

 

Obr. 134: Tahová kotva pro ukotvení panelů dřevostaveb od firmy BOVA [26] 
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8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byl proveden návrh dispozičního řešení dvougeneračního 

rodinného domu z materiálů na bázi dřeva. Ze všech konstrukčních systémů, které pro 

stavbu připadali v úvahu, byl vybrán rámový systém dřevostavby. V tomto systému byly 

navrženy a posouzeny vybrané rozhodující nosné prvky a spoje, včetně ztužení. Na nosné 

prvky bylo téměř ve všech případech použito rostlé dřevo třídy C24. Výjimku tvoří průvlak 

P3, který byl proveden z lepeného lamelového dřeva třídy GL 28h.Všechny nosné prvky, 

spoje a ztužení vyhověli na posudky z hlediska mezních stavů. Pro posouzení posloužily 

normy ČSN EN. Pro výpočet byl použit statický software SCIA Engineer 2012.0. 

V bakalářské práci byly také stručně popsány nosné systémy staveb pro bydlení na 

bázi dřeva v současnosti, které se vyskytují v ČR i ve světě.  
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Příloha 7 - Zatěžovací stavy, průhyby od zatěžovacích stavů a reakce prostých stropních 

nosníků nutných pro zatížení průvlaků 

Příloha 8 - Zatěžovací stavy, průhyby od zatěžovacích stavů a reakce průvlaku P2 pro 

zatížení průvlaku P3 

Příloha 9 - Zatěžovací stavy a průhyby od zatěžovacích stavů překladů  

Příloha 10 - Zatěžovací stavy sloupků 

Příloha 11 - Krokve přístřešku - zatěžovací stavy, obalové křivky, průhyby 

Příloha 12 - Vaznice přístřešku - zatěžovací stavy, obalové křivky, průhyby 

Příloha 13 - Sloupky a pásky přístřešku - obalové křivky 

Příloha 14 - Označení stěn přispívajících k únosnosti stavby v příčném a podélném směru 

  



 

11 PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Zatěžovací stavy krovu (číselné hodnoty zatížení jsou udávány v kN/m) 

LC1 - Vlastní tíha 

LC2 - Stálé zatížení 

 

LC3 - Užitné zatížení krokví 

 

LC4 - Užitné zatížení kleštin 

 



 

LC5 - Zatížení plným sněhem 

 

 

LC6 - Zatížení sněhem navátým vlevo 

 

LC7 - Zatížení sněhem navátým vpravo 

 

 

 



 

LC8 - Podélný vítr 

 

LC9 - Příčný vítr ze strany bez přístřešku       
      (  

      
     

     
    

 

LC10 - Příčný vítr ze strany bez přístřešku       
      (  

      
     

     
    

 

 



 

LC11 - Příčný vítr ze strany bez přístřešku       
        (  

      
     

     
    

 

LC12 - Příčný vítr ze strany bez přístřešku       
        (  

      
     

     
    

 

LC13 - Příčný vítr ze strany bez přístřešku       
        (  

      
     

     
    

 



 

LC14 - Příčný vítr ze strany s přístřeškem       
       (  

     
     

     
     

 

LC15 - Příčný vítr ze strany s přístřeškem       
       (  

     
     

     
     

 

LC16 - Příčný vítr ze strany s přístřeškem       
        (  

     
  
   

     
     

 



 

LC17 - Příčný vítr ze strany s přístřeškem       
        (  

     
     

     
    

 

 

 

Příloha 2 - obalové křivky vnitřních sil (hodnoty uváděny v kNm) 

Obalové křivky - krokve 

N 

 

  



 

V 

 

M 

 

Obalové křivky - Kleštiny 

N 

 



 

V 

 

M 

 

 

- Reakce od rozhodujících zatěžovacích stavů (především pro zatížení překladů a 

průvlaku): 

                          

Stálé:                            

                            

                            

 

Užitné kleštiny:                           

                            

                            

 



 

Sníh celý LC5:                          

                            

                            

 

Sníh vlevo LC6:                          

                            

                            

 

Sníh vpravo LC7:                          

                            

                            

 

Podélný vítr LC8:                           

                             

                             

 

Příčný vítr 1 LC9:                           

                             

                             

 

Příčný vítr 2 LC10:                           

                             

                            

 

Příčný vítr 3 LC11:                          

                            

                            

 

Příčný vítr 4 LC12:       7                  

                            

                            

 

Příčný vítr 5 LC13:       4                  



 

                            

                            

 

Příčný vítr 6 LC14:                          

                             

                             

 

Příčný vítr 9 LC17:                          

                            

                            

 

Příloha 3 - vykreslení průhybů krokve na pravé straně střechy 

LC1 - Vlastní tíha (           

 

LC2 - Stálé zatížení (          

 

 



 

LC4 - Užitné kleštiny           

 

LC7 - Sníh vpravo           

 

LC16 - Příčný vítr           

 

 

 

 



 

- vykreslení průhybů krokve na levé straně střechy 

LC1 - Vlastní tíha (           

 

LC2 - Stálé zatížení (           

 

LC6 - Sníh vlevo           

 

 



 

LC12 - Příčný vítr           

 

 

- vykreslení průhybů  kleštiny 

LC1 - Vlastní tíha (           

 

LC2 - Stálé zatížení (           

 

LC4 - Užitné kleštiny           

 

 



 

LC7 - Sníh vpravo           

 

LC16 - Příčný vítr           

 

 

LC6 - Sníh vlevo           

 

LC12 - Příčný vítr           

 

 



 

 

Příloha 4 - reakce od krovu působící na vaznici 

Schéma rozmístění a označení reakcí od krokví: 

 

Výpočet reakcí: 

         

        
    

 
 

   

 
        

        
     

 
 

   

 
        

         
     

 
 

    

 
        

         
    

 
 

    

 
        

Rz - reakce od příslušného zatěžovacího stavu 

Výpočet reakcí pro zatěžovací stavy na vaznici: 

stálé zatížení:    užitné zatížení krokví: 

                                

                                 

                                

                                

                                

 

užitné zatížení kleštin:   zatížení sněhem: 

                               

                                 

                                

                        

                        



 

zatížení větrem - sání:   zatížení větrem - tlak: 

                                

                                  

                                 

                                 

                                 

 

Vykreslení zatěžovacích stavů vaznice: 

LC1 - Vlastní tíha 

LC2 - Stálé zatížení 

 

 

LC3 - Užitné zatížení krokví 

 

LC4 - Zatížení sněhem 

 



 

 

LC5 - Zatížení větrem - sání 

 

LC6 - Zatížení větrem - tlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5 - obalové křivky vnitřních sil vaznice (hodnoty uváděny v kNm) 

V 

 

 

M 

 

- vykreslení průhybů vaznice 

LC1 - Vlastní tíha (           

 

 

 

 

 



 

LC2 - Stálé zatížení (           

 

LC4 - Stálé zatížení (          

 

LC6 - Zatížení větrem - tlak (           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6   

Spojitý stropní nosník 1/1 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné vlevo 

 

LC3 - Užitné vpravo 

 

LC4 - Užitné celé 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné vlevo (         

 

Spojitý stropní nosník 1/2 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné 1 



 

 

LC3 - Užitné 2 

 

LC4 - Užitné celé 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné 1 (         

 

Spojitý stropní nosník 1/3 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

 

LC2 - Užitné vlevo 

 

LC3 - Užitné vpravo 

 



 

LC4 - Užitné celé 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC3 - Užitné vpravo (         

 

Spojitý stropní nosník 1/4 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné vlevo 

 

LC3 - Užitné vpravo 

 

LC4 - Užitné celé 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         



 

 

LC2 - Užitné vlevo (         

 

Charakteristické reakce od různých roznášecích šířek: (důležité pro zatížení průvlaku P1) 

- je potřebná pouze reakce v podpoře c -        

    pro          :   pro          : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      

 

Spojitý stropní nosník 1/5 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné vlevo 

 

 

LC3 - Užitné vpravo 

 

LC4 - Užitné celé 



 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné vlevo (         

 

Charakteristické reakce pro zatížení průvlaku P1: 

- je potřebná pouze reakce v podpoře c -           

stálé zatížení:                       

užitné zatížení:                        

 

Spojitý stropní nosník 1/7 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

 

 

LC2 - Užitné vlevo 

 



 

 

LC3 - Užitné vpravo 

 

LC4 - Užitné celé 

 

LC5 - Sníh 

 

LC6 - Sání větru 

 

LC7 - Tlak větru 

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC3 - Užitné vpravo (         

 

LC5 - Sníh (         



 

 

Charakteristické reakce pro zatížení průvlaku: 

- je potřebná pouze reakce v podpoře c -            

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                      

sníh:                      

sání větru:                      

tlak větru:                        

  



 

Příloha 7  

Prostý stropní nosník 2/1 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné  

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné (         

 

Charakteristické reakce od různých roznášecích šířek: (důležité pro zatížení průvlaku P3) 

    pro          :   pro            : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      

    

     pro          :   pro           : 

stálé zatížení:                                     

užitné zatížení:                                      

 

  



 

Příloha 8 

Průvlak P1 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné  

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

 

 

LC2 - Užitné (         

 

Průvlak P2 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné  



 

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné (         

 

Charakteristické reakce pro zatížení průvlaku: 

stálé zatížení:                      

užitné zatížení:                   

Průvlak P3 

Zatěžovací stavy: 

 

 

 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné obytné 

 

LC3 - Užitné krokví 



 

 

LC4 - Sníh 

 

LC5 - Sání větru 

 

LC6 - Tlak větru 

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné obytné (         

 

LC4 - Sníh (         

 

LC6 - Tlak větru (         



 

 

  



 

Příloha 9 

Překlad PD1 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

LC2 - Užitné stropních nosníků 

 

LC3 - Užitné krokví 

 

LC4 - Sníh 

 

 

LC5 - Sání větru 

 

LC6 - Tlak větru 

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 



 

LC2 - Užitné stropních nosníků (         

 

LC4 - Sníh (         

 

LC6 - Tlak větru (         

 

Překlad PD2 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Stálé zatížení 

 

 

 

LC2 - Užitné obytné 

 

LC3 - Užitné krokví 

 

LC4 - Sníh 

 

LC5 - Sání větru 



 

 

LC6 - Tlak větru 

 

 

Průhyby:       

LC1 - Stálé zatížení (         

 

LC2 - Užitné obytné (         

 

LC4 - Sníh (         

 

 

 

LC6 - Tlak větru (         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 10 

Sloupek v obvodové stěně 

LC1 - Stálé zatížení  LC2 - Zatížení větrem  Působící tlaková síla 

          

Sloupek ve vnitřní nosné stěně 

LC1 - Stálé zatížení    Působící tlaková síla 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 11  

Krokev přístřešku 

Zatěžovací stavy: 

       LC1 - Stálé zatížení    LC2 - Užitné 

 

                   LC3 - Sníh     LC4 - Sání větru 

 

      LC5 - Tlak větru 

 

 

 

 

 



 

Obalové křivky vnitřních sil       

      M      V 

 

N 

 

Průhyb 

LC1 - Stálé (          

 

 

 

 

 

 



 

LC3 - Sníh           

 

LC5 - Příčný vítr           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 12  

Vaznice přístřešku 

Zatěžovací stavy: 

LC1 - Vlastní tíha 

LC2 - Stálé zatížení 

 

 

 

 

LC3 - Užitné zatížení 1 

 

LC4 - Užitné zatížení 2 

 

LC5 - Zatížení sněhem 



 

 

LC6 - Zatížení větrem - sání 

 

 

 

 

LC7 - Zatížení větrem - tlak 

 

Obalové křivky: 

V 

 



 

M 

 

N 

 

Průhyby: 

LC1 - Vlastní tíha (           

 

LC2 - Stálé zatížení (           

 

LC5 - Sníh           



 

 

 

LC7 - Tlak větru           

 

Příloha 13  

Sloupky přístřešku 

Obalové křivky: 

V 

 

M 

 

N 

 



 

Pásky přístřešku 

Obalové křivky: 

N 

 

  



 

Příloha 14  

Stěny přispívající k únosnosti objektu v příčném směru 

 

  



 

Stěny přispívající k únosnosti objektu v podélném směru 

 

 


