
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra konstrukcí  

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013            Bc. Ema Skarková 



 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra konstrukcí 221 

 

 

 

 

Modulární rodinný dům z materiálů na bázi dřeva 

Modular family house made of wooden-based materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:              Bc. Ema Skarková 

Vedoucí diplomové práce:                       doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. 

 

Ostrava 2013 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě  ....................................    ................................................. 

podpis studenta 

 



 

 

Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

V Ostravě ........................................ 

 

 

 

 

 



 

Anotace diplomové práce 

Skarková, E., Modulární rodinný dům z materiálů na bázi dřeva: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí 221, 2013 122 s. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. 

Náplní diplomové práce byl návrh dispozičního, stavebního a konstrukčního řešení 

modulárního rodinného domu navrženého na bázi dřeva, který splňuje kritéria 

nízkoenergetického standardu. V úvodu práce jsou popsány různé druhy historických i 

současných dřevěných konstrukčních systémů. Dále následuje samotný návrh 

jednopodlažního domu, který umožňuje jednoduchou přístavbu v závislosti na změnách 

prostorových požadavků obyvatel. Konstrukce stavby je tvořena rámovým systémem 

skládajícího se ze sloupků v pravidelném rastru. 
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Abstract of the thesis 

Skarková, E., Modular family house made of wooden-based materials: Master´s thesis. 

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil Engineering, Department of 

Construction 221, 2013 122 s. Supervisor: doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. 

The objective of the thesis was to design the layout, engineering and construction solutions of 

the modular family house made of wooden-based materials. The house is supposed to meet 

the criteria of the low-energy standard. The introduction describes the various kinds of the 

historical and contemporary wood construction systems. It is followed by the single-storey 

house draft which enables an easy extension based on changes in spatial demands of its 

residents. The structure of the building is made of the frame system consisting of columns in a 

regular grid. 
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1. Úvod 

Náplní diplomové práce je návrh dispozičního, stavebního a konstrukčního řešení 

modulárního rodinného domu navrženého na bázi dřeva.  

V samotném úvodu práce je také přehled historických i současných konstrukčních systémů 

staveb na bázi dřeva. Tato část byla zaměřena především na seznámení s existujícími 

konstrukčními systémy.  

Hlavním úkolem diplomové práce bylo vytvořit návrh vybraných rozhodujících nosných 

prvků a spojů a jejich následné posouzení dle mezních stavů únosnosti a použitelnosti, 

celkové stability budovy a požární odolnosti. 

Rodinný dům je navrhnut jako nepodsklepený jednopodlažní objekt, který má možnost 

jednoduché přístavby v závislosti na změnách prostorových požadavků obyvatel domu. Jeho 

nosná konstrukce je tvořena rámovým systémem skládajícího se ze sloupků v pravidelném 

rastru. Samotný dům je osazen nad úroveň terénu, což umožňuje proudění vzduchu pod 

stavbou a odvod přebytečné vlhkosti. Dům je založen na zemních vrutech, které se dají 

snadno vyšroubovat a opět použít v jiné lokalitě, a díky kterým nedochází ke zbytečnému 

znehodnocování půdy. Zastřešení objektu tvoří plochá provětrávaná střecha odvodněná vně 

dispozice pomocí podokapních střešních žlabů. K základní variantě domu lze přistavět terasu, 

přístřešek pro auta či garáž. 

Jednotlivé skladby stěn, stropu a podlahy jsou v celém objektu navrženy tak, aby splňovaly 

veškeré požadavky na bezpečnost, odolnost, hygienickou nezávadnost, zvukovou 

neprůzvučnost. Nedílnou součástí je také posouzení tepelně izolačních vlastností, díky kterým 

stavba splňuje kritérium nízkoenergetického standardu. 

Pro výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí byl použit program Scia Engineer 2013.0. 

Výpočet byl také proveden podle platných norem ČSN EN. 
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2. Rešerše historických i současných konstrukčních systémů domů na bázi dřeva 

2.1. Úvod 

Stavět ze dřeva znamená pracovat s přírodním materiálem, který patří mezi obnovitelné zdroje 

a neustále dorůstá, což má příznivý dopad na životní prostředí. Dřevo poskytuje dostatečnou 

volnost jak při navrhování, tak při realizaci staveb. [1]. Jeho předností je především 

jednoduchá opracovatelnost, vysoká pevnost k poměru hmotnosti a dobré izolační vlastnosti. 

[2]. 

Způsoby stavění závisí na zvyklostech, klimatu a především na dostupnosti stavebních 

materiálů, nástrojů a techniky. Ještě nedávno se stavělo především s místními materiály, což 

ovlivnilo historické typy dřevěných konstrukčních systémů. Jednotlivé systémy se výrazně liší 

jak nosnou konstrukcí, tak vzhledově. [1]. 

Základní typy konstrukčních systému na bázi dřeva: 

Srubové stavby 

Hrázděné stavby 

Balloon-Frame, Platform-Frame 

Rámové stavby 

Skeletové stavby 

Stavby z masivního dřeva [1]. 

Moderní dřevostavby pouze nenapodobují tradiční konstrukční systémy, ale naopak jejich 

vývoj vypovídá dnešnímu myšlení a jednání. Objevují se novodobá a výhodnější řešení 

s ohledem na skladbu a uspořádání vrstev pláště budovy. V současné době jsou převážně 

používány stavby rámové, skeletové a z masivního dřeva. [1]. 

 

2.2. Srubové stavby 

Tento typ konstrukce začal být používán již daleko v minulosti a výrazně ovlivnil vývoj 

evropské architektury. V severních zemích Evropy, tedy především v Rusku a Skandinávii 

nebyl srubový systém používán pouze pro výstavbu obytných domů, ale také pro výstavbu 

paláců, věží a kostelů. V dnešní době převládá tento systém výstavby především v horských 

oblastech Švýcarska, Německa a Rakouska. [1]. 



3 

 

Obr. 1: Vývoj srubových staveb. Skladba stěny: vnější strana vlevo, vnitřní strana vpravo [1] 

Původně byly pro výstavbu používány kruhové kmeny v jedné vrstvě, po té obdélníkové 

trámy a dnes už i lepené sendvičové prvky s další vrstvou izolace. [1]. Stěny domů srubových 

staveb byly tvořeny vrstvenými trámy, které byly v nárožích spojeny pomocí tesařských 

spojů. Nejjednodušší vazbou používanou u méně náročných staveb byl přesah zhlaví trámů. 

Jednoduchým způsobem roubení bylo částečné vyžlabení v místě vazby, do kterého se pak 

nasadil další prvek. Díky postupnému zdokonalování spojů se vyvinul spoj na tzv. rybinu. [2]. 

 

Obr. 2: Rohová vazba na tzv. rybinu [2] 

Pro srubové stavby je charakteristické především pevné uspořádání půdorysu, velká spotřeba 

dřeva a sednutí každého poschodí až o 25 mm. Co se týče provedení, je důležitá vysoká 

dovednost řemeslníků, kteří si dokážou poradit s výběrem dřeva a s jakýmkoliv rohovým 

spojem. [1]. 
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2.3. Hrázděné stavby 

Jde o stavby s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí, která vytváří pravidelnou hustou síť 

obdélníků a čtverců. Hrázděné stavby se vyvinuly především v regionech, kde nebyl takový 

dostatek dřeva, jaký je potřebný například pro stavby srubové. Jedná se tedy převážně o 

východní a střední Evropu, Německo, Anglii, Dánsko a Nizozemsko. Původně se stavěly 

domy s viditelnou hlavní nosnou konstrukcí. [1]. Ochranu před vnějšími vlivy tehdy 

zajišťovalo vyplétání stěn proutím a jejich omazání hlínou. O něco později spolu s vývojem 

materiálů se vnější stěny vyzdívaly nepálenými, pak již pálenými cihlami. [2]. Až v druhé 

polovině 19. století se začaly stavby omítat, aby napodobily masivní stavby z kamene a zdiva. 

V současnosti je výztužná vzpěrová konstrukce nahrazena deskovými materiály a novými 

materiály na bázi dřeva. [1]. 

Pro hrázděné stavby je tedy charakteristická přiznaná nosná konstrukce, patrová výstavba, 

především čisté spoje dřeva s čepy, zapuštěním a plátováním, dřevěné prvky o větších 

čtvercových průřezů a jednoduchá montáž. Pro stavbu hrázděných stěn se používá převážně 

smrkové a jedlové dřevo. [1]. 

 

Obr. 3: Konstrukční části hrázděné stěny [1] 

 1 Práh    5 Ondřejův kříž  9 Příčka 

 2 Rohový sloupek  6 Vzpěra   10 Parapetní příčka 

 3 Okenní sloupek  7 Horní trám   11 Překladová příčka 

4 Dveřní sloupek  8 Nosník 
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Stěny hrázděných staveb se skládají z nosné hranolové kostry a veškeré statické síly jsou 

přenášeny pomocí jednotlivých prutů. Prováděné spoje mezi jednotlivými pruty však mohou 

přenášet pouze tlakové síly. Nejčastěji jsou dnes na svislé prvky a vzpěry používány čepové 

spoje, přičemž prvky více namáhané na vzpěr se zapustí. Prahy a vaznice se plátují. Dále se 

používají hřebíky, vruty přesné svorníky a hmoždíky, které spoje zajišťují proti posunutí. [1]. 

Vodorovný práh leží na betonovém či trámovém stropě popřípadě zděném soklu. Je to část 

konstrukce, která spojuje podlahu se stěnou a nejčastěji je tvořena ne nižším dřevěným 

prvkem. Sloupky a stojky se dle umístění v konstrukci dělí na rohové, vazné, dveřní, okenní a 

mezilehlé. Jednotlivé sloupky jsou od sebe vzdáleny běžně mezi 800 a 1200 mm a jejich 

rozdělení v půdorysu vychází z rozmístění oken a dveří. Sloupky jsou namáhány na ohyb a na 

vzpěr a při výpočtu musíme počítat s oslabením průřezů otvory pro čep. Šikmé vzpěry 

zajišťují v konstrukci stěny vzájemnou tuhost a přenášejí vodorovné síly prostřednictvím 

horních rámů a prahů do podpor. Příčky přenášejí obklad či jeho nosnou konstrukci, jakou je 

například laťový rošt. Nejdůležitějšími příčkami jsou příčky překladové a parapetní, které 

slouží pro doraz oken a dveří. Stěnové vaznice a horní rámy zajišťují sloupky a vzpěry a tvoří 

horní uzavření hrázděné stěny. Horní rámy kromě toho také plní funkci podpory pro nosníky 

či krokve. [1]. 

Vodorovné dřevěné prvky v hrázděné stěně jsou vystaveny poměrně velkému sesychání, čímž 

velmi ovlivňují velikost sednutí. Čím je vyšší vlhkost dřevěných prvků při zabudování, tím 

větší sednutí může nastat. Z tohoto důvodu se v současné době požaduje při zabudování prvku 

dřevo již vysušené. [1]. 

 

2.4. Balloon-Frame, Platform-Frame, sloupkové stavby 

Během 19. Století v Evropě vyšly dřevěné stavby na nějaký čas z módy, a to hlavně díky 

lepším možnostem přepravy a novým materiálům. Oproti tomu ve Spojených státech 

amerických se roku 1850 zrodil nový druh dřevěných staveb, založený především na rychlém 

způsobu výstavby s použitím hřebíků. Balloon-Frame je žebrový stavební systém, který se 

skládá ze sloupků postavených blízko sebe, vyztužených prkny a deskami na bázi dřeva. [1]. 

Nejčastěji byla celá kostra stavby postavena z jednotného profilu dřevěných tyčových prvků o 

rozměrech dva krát čtyři palce, popřípadě dva krát šest palců. Od toho je odvozen název 

tohoto systému Two by Four, nebo Two by Six. [2]. 
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V Severní Americe se prosadily dva sloupkové systémy: Balloon-Frame a Platform-Frame. U 

systému Balloon-Frame procházejí stěnové sloupky přes dvě a více podlaží, které jsou ze 

spodu a shora spojeny vodorovnými prkny: prahy a vaznicemi. Oproti tomu Platform-Frame 

je skladba poschoďová, kdy se během výstavby používá plošina jako pracovní plochy. Tento 

systém je používán pro jedno a dvoupodlažní domy. [1]. 

 

Obr. 4: Nosná kostra stavby (a – s přerušenými stojkami: Platform-Frame, b – se stojkami 

průběžnými: Balloon-Frame) [2] 

Tyto dva americké konstrukční systémy se staly inspirací také pro Evropu, kde roku 1930 

vznikly první sloupkové systémy. V současnosti jsou v Evropě sloupkové stavby nahrazeny 

kvalitně lepšími rámovými stavbami. [1]. 

Charakteristickými znaky sloupkových staveb je použití štíhlých a vysokých průřezů 

postavených blízko u sebe a z obou stran obložených plochými prvky na bázi dřeva, které 

dodávají stěnám stabilitu. Nevýhodou tohoto systému je vysoká pracnost na staveništi. [1]. 
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2.5. Rámové stavby 

Nosná konstrukce rámových staveb je tvořena tyčovými nosnými prvky, které přenáší svislá 

zatížení ze střechy a stropů, dále pak z řeziva a z pláště z desek na bázi dřeva, který přenáší 

zatížení vodorovná. U tohoto typu staveb se předpokládá prefabrikace ve výrobních halách 

s optimálními výrobními podmínkami. Zde se navrhují a poté i vyrábějí různé druhy skladeb 

stěn, stropů a střech, které jsou dále převezeny na místo výstavby a sestaveny dohromady 

během jednoho až dvou dnů. [1]. 

Jak již bylo řečeno, nosná konstrukce u takovéhoto typu stavby je z obou stran zcela 

obložena. Na obklad fasády jsou nejčastěji použity desky na bázi dřeva či desky z rostlého 

dřeva dostatečně chráněné krycí povrchovou úpravou. V některých lokalitách se stavby 

opatřují kompaktní fasádou, která se skládá z venkovní izolace a omítky. Jako obklad 

vnitřních stěn se používají desky na bázi dřeva, sádrovláknité nebo sádrokartonové desky, 

které se omítají, natírají nebo tapetují. [1]. 

 

Obr. 5: a – dřevěná kostra rámové stavby, b – výztužné opláštění [2] 

Jelikož byl tento systém dřevěných staveb přizpůsoben naším potřebám, lze předpokládat, že 

se bude objevovat čím dál častěji, a to především díky jeho hospodárnosti, jednoduché 
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konstrukci ze štíhlých a standardizovaných průřezů, dostupnosti materiálu a variabilitě. 

Dalšími výhodami systému jsou opakující se detaily, spojování pomocí kontaktních styků a 

mechanických prostředků, rastrový rozměr 400-700 mm (přednostně 625 mm), krátká doba 

výstavby, možná prefabrikace a možnost poschoďových staveb. [1]. 

Pro jedno a dvoupodlažní typy staveb jsou vhodné nosné prvky o rozměrech 60/120 mm. Tato 

tloušťka stěn je ovšem v dnešní době nevyhovující z hlediska tepelné techniky, kdy tepelná 

izolace vnějšího pláště je tvořena pouze 120 mm. Z tohoto důvodu je nutno buď zvětšit 

tloušťku průřezů ze 120 na 160, 180, 200 atd. mm, nebo se pro izolaci použije druhá izolační 

vrstva nezávislá na nosné konstrukci. Ve stavební praxi se často uplatňuje nosná konstrukce o 

tloušťce 160 mm vyplněná tepelnou izolací a venkovní přídavnou izolační vrstvou 40, 60, 80 

mm nebo více. Tato izolační vrstva se sestává z dřevovláknitých materiálů, celulózy či 

minerální vlny. Co se týče materiálu nosné části konstrukce, nejvhodnější je rostlé a lepené 

dřevo s vlhkostí cca 12 procent, které je nejčastěji vyráběné ze smrku či jedle. [1]. 

Skladba stěnové konstrukce je tvořena dle tepelně technických požadavků na plášť budovy a 

dle požadavků na vnitřní a vnější provedení pláště. Jako podkladová konstrukce pro vnitřní 

obklad se většinou používá laťový rošt, který také tvoří prostor pro instalace. Tloušťka latí by 

měla být nejméně 30 mm, lépe však 50 mm. Pro další zlepšení hodnoty součinitele prostupu 

tepla U lze tento prostor také vyplnit tepelnou izolací. Pro neprůvzdušnost a vrstvu s difúzním 

odporem se používají jak fóliové materiály, tak deskové, přičemž tato vrstva nesmí být 

přerušena instalacemi či jinými průniky a napojení musí být těsně provedeno. [1]. 

 

2.6. Skeletové stavby 

Jde o druh konstrukce s větším, či menším rastrem dřevěných sloupů. Skeletové stavby jsou 

jedním z nejstarších druhů konstrukce, kdy hlavními konstrukčními prvky byly dřevěné 

kmeny ukládané buď vodorovně, nebo zahrabávány do země jako svislé sloupy. Stěny skeletu 

byly vyplňovány pletivem s větví a jejich hliněnou povrchovou úpravou. Z těchto původních 

systému se později vyvinuly hrázděné stavby a dnešní moderní skeletové systémy, které 

vycházejí z jasně oddělené nosné konstrukce od stěn. Tento systém umožňuje variabilitu 

dispozičního řešení a možnost použití velkoplošných oken a prosklených ploch. [1]. 
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Obr. 6: Konstrukční části, hlavní nosná konstrukce [1] 

1 Sloup     3.2 Vodorovné vyztužení    

2 Nosník, průvlak, kleštiny, tlačený prvek 4 Trámový strop, stropní prvky (sek. nosná kce) 

3.1 Svislé vyztužení    5 Krokve, střešní prvky (sek. nosná kce)  

  

Nosná konstrukce skeletových staveb se považuje za protipól staveb rámových a z masivního 

dřeva, jelikož veškeré zatížení není přenášeno stěnami, ale naopak bodově sloupy. V důsledku 

větších rozpětí se ve skeletových stavbách přednostně používají prvky z lepeného lamelového 

dřeva. Spojování jednotlivých konstrukčních prvků bývá nejčastěji provedeno ocelovými 

prostředky. [1]. 

Rastrový modul závisí na velikosti budovy, zásadách půdorysného řešení, stanovení účelu 

stavby a na konstrukčních zásadách. Přitom platí, že uspořádání nosné konstrukce s větším 

půdorysným rastrem vyžaduje větší spotřebu dřeva. Základní rastr vychází z modulu 625 mm 

a osvědčené rozměry pro skeletové stavby jsou 1250/1250 mm, 2500/2500 mm, 5000/5000 

mm, 6250/6250 mm, 7500/7500 mm atd. [1]. 

Při navrhování sloupů musíme uvážit vzpěrné délky, detaily spojů a rozpětí průvlaků a stropů. 

U skeletových staveb se rozlišují různé druhy připojení sloupů a nosníků. Na obrázcích je 

znázorněno pět nejběžnějších typů konstrukce. [1]. 

 



10 

 

Obr. 7: Typy skeletové konstrukce [1] 

Z důvodů zatížení od větru se musí zajistit prostorová stabilita pomocí výztužných stěn. 

Přitom se používají dva rozdílné výztužné směry: horizontální a vertikální. Pro vodorovné 

vyztužení se navrhují především desky na bázi dřeva, diagonály z rostlého dřeva či oceli, 

nebo tuhé stropní dílce. Pro svislé vyztužení se rovněž používají plošné nebo prutové 

konstrukce. [1]. 

 

2.7. Stavby z masivního dřeva 

Díky průmyslové výrobě velkorozměrových plošných dílců se vyvíjí nový konstrukční 

systém. Plošné nosné dílce umožňují využití pro stěny, stropy i střechy. Tyto prvky se 

většinou skládají z masivního dřeva, ať už jde o dřevo lepené, či spojované hmoždíky a 

hřebíky, popřípadě z desek na bázi dřeva. Hlavní část systému tvoří nosné jádro, které slouží 

k přenosu zatížení. [1]. 
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Obr. 7: Konstrukční části masivní dřevěné stavby, složené průřezy [1] 

(1 Práh, 2 Moduly malého formátu nebo dílce o výšce místnosti, 

3 Překladové dílce, 4 Horní rám, 5 Stropní dílec) 

Za předchůdce moderních masivních staveb lze považovat stavby srubové a to především 

díky použití prvků z masivního dřeva kladeného vodorovně na sebe. Tyto stavby již s těmi 

novodobými nemají už moc společného. Mezi masivní stavby lze přiřadit nosné konstrukce, u 

nichž činí masivní podíl nejméně 50 %. Dílce mohou být jak plných, tak i složených průřezů. 

Jednotlivé dílce tvoří díky jejích spojení výztužné tabule, které mohou přenášet svislá i 

vodorovná zatížení. Dílce z křížem lepených desky mají výhodu v tom, že díky příčnému 

uspořádání vrstev řeziva nedochází k velkému sesychání a bobtnání. [1]. 

Tepelná izolace dřevěných masivních staveb se osazuje na vnější část nosné konstrukce, a tím 

do značné míry zabraňuje tepleným mostům. Další výhodou masivních dřevěných prvků je 

sice to, že jsou schopny odebírat vlhkost z okolního vzduchu a v suchých obdobích ji opět 

odevzdávat, což umožňuje v budovách udržovat příjemné prostředí. [1]. 

Systémy z masivního dřeva se v dnešní době používají především při výstavbě rodinných a 

bytových domů, administrativních a správních budov, průmyslových a veřejných staveb. [1]. 
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3. Návrh dispozičního řešení 

Rodinný dům je navržen tak, aby mohl být umístěn na většině území České Republiky. Jak již 

bylo zmíněno, tento objekt má mít možnost jednoduché přístavby v závislosti na změnách 

prostorových požadavků obyvatel domu. Celý návrh vychází z využití základního 

obdélníkového modulu 4,375 x 8,750 m. Jádro domu je tvořeno dvěma moduly, jde tedy o 

čtvercový půdorys, na který lze dále různě navazovat a přizpůsobit si ho dle potřeb 

jednotlivých rodin. 

Vstup do rodinného domu se nachází na severní straně domu a vede přes kryté závětří do 

zádveří. Odtud je možný přístup na WC a dále do předsíně. Z té můžeme vstoupit do 

koupelny, technické místností a obývacího pokoje, který tvoří s obytnou kuchyní hlavní část 

domu. Poslední místností v domě je ložnice rodičů. Technická místnost slouží především pro 

umístění plynového kotle, popřípadě pračky.  

 

Obr. 8: Vizualizace rodinného domu 

K tomuto základnímu modulu lze ze severní strany přistavět přístřešek pro automobily. Na 

jižní stranu domu lze navázat terasou, na kterou je možný vstup z obývací části pomocí 

francouzských oken. 

Další varianta je doplněna o jeden modul, ve kterém mohou být umístěny další dva pokoje. 

Tato varianta 13,125 x 8,750 m je postačující pro běžnou čtyřčlennou rodinu. 

Další rozšíření zajišťují již větší komfort obyvatel domu. Jde především o zvětšení obývacího 

pokoje, jídelny a kuchyně, popřípadě o doplnění dalších pokojů například pracovny, šatny či 

pokoje pro hosty. K domu lze také přistavět garáž pro jedno či dvě auta.  
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Obr. 9: Varianty dispozičního řešení 

 

Parametry základní varianty domu: 

Šířka objektu:    9,18 m  

Délka objektu:    9,18 m  

Výška objektu po hřeben střechy: 4,02 m 

Světlá výška místností:   2,60 m 

Spád střechy:     1,75 % 
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Obr. 10: Půdorys základní varianty 

 

Obr. 11: Řez objektem 
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4. Varianty konstrukčního systému 

Vertikální nosná konstrukce obvodových i vnitřních stěn je tvořena rámovým systémem 

skládajícího se ze sloupků v pravidelné osové vzdálenosti 625 mm. V původní variantě byly 

navrhnuty sloupky obdélníkového průřezu 200 x 60 mm z rostlého dřeva C 24, které byly 

z důvodů úspornosti materiálu nahrazeny I profily STEICO wall SW 60/200. Výchozím 

materiálem těchto nosníků je dřevo. Pro pásnice se používá jehličnaté dřevo C 24 nastavované 

zubovým spojem, stojina je vyráběna z tvrdých dřevovláknitých desek třídy HB.HLA1. 

Stojiny nosníků STEICO wall jsou osazeny izolací z přírodních dřevěných vláken. [3]. 

 

Obr. 12: Nosníky STEICO wall [3] 

Původně navrhovaný vodorovný nosný systém se skládal z nosníků a průvlaků z rostlého 

dřeva C 24. Z důvodů lepších materiálových a pevnostních vlastností byly použity STEICO 

nosníky a stropní průvlak z lepeného lamelového dřeva. 

 

Obr. 13: Nosníky STEICO joist [3] 

Vodorovný nosný systém podlahy se skládá z průvlaků z rostlého dřeva C 24 o průřezu 180 x 

240 mm a podlahových nosníků STEICO joist SJ 90/240. Průvlaky jsou uloženy na zemních 

vrutech nad úrovní terénu. Osová vzdálenost nosníků je 625 mm. Pro záklop je použita OSB 

deska tloušťky 22 mm. 
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Vodorovný stropní nosný systém je tvořen prostými nosníky STEICO joist SJ 45/300 

s osovou vzdáleností 625 mm. Tyto nosníky jsou uloženy na nosné obvodové a vnitřní stěny, 

popřípadě na průvlaku z lepeného lamelového dřeva GL 24h průřezu 160 x 300 mm. Pro 

záklop je opět použita OSB deska tloušťky 15 mm. 

Výhody nosníků STEICO joist a STEICO wall [3] 

- redukování tepelných mostů 

- nízká hmotnost 

- snadná manipulace 

- vysoká únosnost 

- přesná výroba 

- přizpůsobení běžným rozměrům rostlého dřeva 

- s izolací stojiny obvyklý obdélníkový průřez 

Rozměry  STEICO nosníků a detaily napojení jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v příloze 

1 a v příloze 2. 

Pevnostní a materiálové charakteristiky nosníků STEICO joist a STEICO wall: 

Pásnice z KVH C24: 

            

              

              

                

           

                      

                

              

             

       

           

              

Stojina z dřevovláknité desky HB.HLA1:  

            

            

                

                   

                

             

       

           

              

 

 

 

Posuzované konstrukční prvky jsou navrhovány ve třídách provozu 1 a 2 dle jejich umístění.
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5. Návrh skladeb střechy, stěn a podlahy  

5.1. Návrh skladeb 

5.1.1. Skladba střechy 

Konstrukce dvouplášťové ploché střechy je tvořena stropními nosníky STEICO joist SJ 

45/300 s tepelnou izolací STEICO flex tloušťky 300 mm a OSB deskami, které celou 

konstrukci zpevňují. Vrstvy střešního pláště tvoří spádová vrstva z dřevovláknité izolace 

STEICO flex, difúzně paropropustná deska STEICO universal, provětrávaná vzduchová 

mezera tloušťky 100 mm, OSB bednění na latích, podkladní a vrchní asfaltové pásy. 

Ve všech místnostech je navrhnut sádrokartonový podhled. 

  

Obr. 14: Skladba střechy 
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5.1.2. Skladba stěn 

Konstrukce obvodových stěn je tvořena rámovým systémem skládajícího se ze sloupků 

STEICO wall SW 60/200 v pravidelné osové vzdálenosti 625 mm. Stojiny nosníků STEICO 

wall jsou osazeny izolací z přírodních dřevěných vláken. Prostor mezi sloupky je vyplněn 

tepelnou dřevovláknitou izolací STEICO flex tloušťky 200 mm. Z vnitřní strany jsou sloupky 

zpevněny OSB deskami. Na ně navazuje instalační dutina tvořena latěmi a vyplněna 

dřevovláknitou izolací a nakonec sádrokartonové desky. Z vnější strany jsou sloupky 

opláštěné difúzně propustnými deskami STEICO universal. Provětrávaná fasáda je tvořena 

latěmi a dřevěným obkladem. 

 

Obr. 15: Obvodová stěna 

Konstrukce vnitřních nosných stěn je také tvořena rámovým systémem skládajícího se ze 

sloupků STEICO wall SW 60/200 v pravidelné osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi 

sloupky je vyplněn tepelnou dřevovláknitou izolací STEICO flex tloušťky 200 mm. Z obou 

stran jsou sloupky obloženy sádrokartonem tloušťky 12,5 mm.  

 

Obr. 16: Vnitřní nosná stěna 
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Vnitřní přemístitelné příčky jsou navrhnuty ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů. Prostor mezi deskami je vyplněn izolací STEICO flex 100 mm.  

 

Obr. 17: Vnitřní příčka 

 

5.1.3. Skladba podlahy 

Skladbu podlahy uložené na podlahových nosnících STEICO joist SJ 90/240 a průvlacích 

z rostlého dřeva C 24 o průřezu 120 x 240 mm tvoří difúzně propustná deska STEICO 

universal, tepelná izolace STEICO flex, roznášecí deska sterling OSB, tepelná izolace 

STEICO therm, paropropustná fólie Fatrapar, roznášecí deska sterling OSB, tepelná a 

kročejová izolace STEICO underfloor a laminátová podlaha. Dřevěná konstrukce je zespoda 

chráněná cementotřískovými deskami zavěšenými na latích. 

 

Obr. 18: Skladba podlahy 
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6. Výpočet zatížení 

Posuzovaný objekt je zatěžován stálým zatížením, konkrétně vlastní tíhou nosných prvků a 

skladeb, a zatížením proměnným, do kterého je započítáno zatížení užitné, sníh a vítr. 

Výsledné charakteristické hodnoty zatížení jsou vypočteny na roznášecí šířku jeden metr a 

poté na konkrétní roznášecí šířku jednotlivých prvků. Návrhové hodnoty zatížení jsme získali 

vynásobením charakteristického zatížení příslušnými součiniteli. Výpočet zatížení byl 

proveden podle platných norem ČSN EN 1990 [4] a ČSN EN 1991-1-1 [5],3 [6] a 4 [7].  

Jelikož uvažujeme s umístěním domu na většině území České Republiky, je z bezpečnostních 

důvodů při výpočtu zatížení sněhem a větrem uvažováno s horšími sněhovými i větrovými 

oblastmi.  

 

6.1. Stálé zatížení 

Do stálého zatížení je započítána vlastní tíha nosných prvků a jednotlivé skladby jako jsou: 

skladba střechy, obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, vnitřní příčky a podlahy.  

6.1.1. Střecha 

Stálé zatížení střechy zahrnuje vlastní tíhu stropních nosníků STEICO joist SJ 45/300 a 

skladbu dvouplášťové ploché střechy, která je tvořena tepelnou izolací STEICO flex tloušťky 

300 mm, OSB deskami, dřevovláknitou izolací STEICO flex, difúzně paropropustnou deskou 

STEICO universal, provětrávanou vzduchovou mezerou tloušťky 100 mm, latěmi, 

podkladními a vrchními asfaltovými pásy. Ve všech místnostech je navrhnut sádrokartonový 

podhled. Osová vzdálenost stropních nosníků je 625 mm.  

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Asfaltový pás 6,39 kg.m
-2 

   0,06 

Podkladní asfaltový pás 4,54 kg.m
-2

    0,05 

OSB deska 0,025 640 0,025.6,40 0,16 

Latě 100x60  420 0,1.0,06.4,2/0,625 0,04 

Steico universal 0,052 270 0,052.2,7 0,14 
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Spádová vrstva 0,160 50 0,160.0,50 0,08 

OSB deska 0,015 640 0,015.6,40 0,10 

TI Steico flex 0,300 50 0,300.0,05 0,15 

OSB deska 0,015 640 0,015.6,40 0,10 

Sádrokarton 0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

Stropní nosník SJ 45/300, 3,7 kg.m
-1 

  0,037/0,625 0,06 

CELKEM (bez vlastní tíhy nosníku)  0,97 

CELKEM (s vlastní tíhou nosníku) 1,03 

 

Charakteristické zatížení na stropní nosník:   roznášecí šířka            

                                  

Charakteristické zatížení na průvlak:   roznášecí šířka            

                                  

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Průvlak 160x300
 

 380 0,16.0,30.3,8/4,375 0,04 

CELKEM  0,04 

 

Charakteristické zatížení na průvlak:   roznášecí šířka            

                                  

 

6.1.2. Obvodová stěna 

Stálé zatížení sloupků v obvodové stěně zahrnuje vlastní tíhu sloupků STEICO wall SW 

60/200 a skladbu obvodové stěny. Konstrukce stěn je tvořena rámovým systémem 

skládajícího se ze sloupků v pravidelné osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi sloupky je 

vyplněn tepelnou dřevovláknitou izolací STEICO flex tloušťky 200 mm. Z vnitřní strany jsou 

sloupky zpevněny OSB deskami. Na ně navazuje instalační dutina tvořena latěmi a vyplněna 

dřevovláknitou izolací a nakonec sádrokartonové desky. Z vnější strany jsou sloupky 

opláštěné difúzně propustnými deskami STEICO universal. Provětrávaná fasáda je tvořena 

latěmi a dřevěným obkladem. 
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Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Sádrokarton
 

0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

TI Steico flex 0,060 50 0,060.0,5 0,03 

Latě 40x60  420 0,04.0,06.4,2/0,625 0,02 

OSB deska 0,018 640 0,018.6,40 0,12 

TI Steico flex 0,200 50 0,200.0,5 0,10 

Steico universal 0,052 270 0,052.2,7 0,14 

Latě 60x40  420 0,06.0,04.4,2/0,625 0,02 

Dřevěný obklad 0,02 420 0,02.4,2 0,08 

Sloupek SW 60/200, 3,3 kg.m
-1

   0,033/0,625 0,05 

CELKEM (bez vlastní tíhy nosníku)  0,60 

CELKEM (s vlastní tíhou nosníku) 0,65 

 

Charakteristické zatížení na stěnový sloupek:  roznášecí šířka            

                                  

 

6.1.3. Vnitřní nosná stěna 

Stálé zatížení sloupků ve vnitřní nosné stěně zahrnuje vlastní tíhu sloupků STEICO wall SW 

60/200 a skladbu vnitřní nosné stěny. Konstrukce stěny je tvořena rámovým systémem 

skládajícího se ze sloupků v pravidelné osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi sloupky je 

vyplněn tepelnou dřevovláknitou izolací STEICO flex tloušťky 200 mm. Z obou stran jsou 

sloupky obloženy sádrokartonem tloušťky 12,5 mm.  

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Sádrokarton
 

0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

TI Steico flex 0,200 50 0,200.0,5 0,10 

Sádrokarton 0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

Sloupek SW 60/200, 3,3 kg.m
-1

   0,033/0,625 0,05 

CELKEM (bez vl. tíhy průvlaku)   0,28 

CELKEM (s vlastní tíhou průvlaku) 0,33 
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Charakteristické zatížení na stěnový sloupek: roznášecí šířka            

                                  

 

6.1.4. Vnitřní příčka 

Vnitřní přemístitelné příčky jsou navrhnuty ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů. Prostor mezi deskami je vyplněn izolací STEICO flex 100 mm.  

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Sádrokarton
 

0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

TI Steico flex 0,100 270 0,100.0,5 0,05 

Sádrokarton 0,0125 750 0,0125.7,5 0,09 

CELKEM    0,23 

 

Charakteristické zatížení na podlahový průvlak: roznášecí šířka            

                                  

Jde tedy o přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 1kNm
-1

. 

 

6.1.5. Podlaha 

Stálé zatížení podlahy zahrnuje vlastní tíhu podlahových nosníků STEICO joist SJ 90/240, 

průvlaků z rostlého dřeva C 24 o průřezu 180 x 240 mm a samotnou skladbu podlahy, která je 

tvořena difúzně propustnou deskou STEICO universal, tepelnou izolací STEICO flex, 

roznášecí deskou sterling OSB, tepelnou izolací STEICO therm, paropropustnou fólií 

Fatrapar, roznášecí deskou sterling OSB, tepelnou a kročejovou izolací STEICO underfloor a 

laminátovou podlahou. Dřevěná konstrukce je zespoda chráněná cementotřískovými deskami 

zavěšenými na latích. Osová vzdálenost podlahových nosníků je 625 mm. Osová vzdálenost 

průvlaků je 4375 mm. 
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Skladba podlahy po nosník: 

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

Laminátová podlaha
 

0,010 700 0,010.7 0,07 

Steico underfloor 0,007 250 0,007.2,5 0,02 

OSB deska 0,022 640 0,022.6,40 0,14 

TI Steico therm 0,06 160 0,06.1,6 0,10 

OSB deska 0,022 640 0,022.6,4 0,14 

Stropní nosník SJ 90/240, 5,1 kg.m
-1

   0,051/0,625 0,08 

CELKEM (bez vlastní tíhy nosníku)  0,47 

CELKEM (s vlastní tíhou nosníku) 0,55 

 

Charakteristické zatížení na podlahový nosník:  roznášecí šířka            

                                  

Zbytek skladby podlahy: 

Název vrstvy Tloušťka 

[m] 

Obj.hm. 

[kg.m
-3

] 

Výpočet gk 

[kNm
-2

] 

TI Steico flex
 

0,240 50 0,240.0,5 0,12 

Steico universal 0,052 270 0,052.2,7 0,14 

Latě 60x40  420 0,06.0,04.4,2/0,625 0,02 

Cementotřískové desky 0,008 1000 0,008.10 0,08 

Průvlak 180x240  420 0,18.0,24.4,2/4,375 0,04 

CELKEM (bez vl. tíhy průvlaku)   0,36 

CELKEM (s vlastní tíhou průvlaku) 0,40 

 

Charakteristické zatížení na krajní podlahový průvlak: roznášecí šířka            

                                   

Charakteristické zatížení na střední podlahový průvlak: roznášecí šířka           
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6.2. Proměnná zatížení 

Jelikož rodinný dům může být umístěn na většině území České Republiky, je 

z bezpečnostních důvodů při výpočtu zatížení sněhem a větrem uvažováno s horšími 

sněhovými i větrovými oblastmi.  

6.2.1. Zatížení sněhem 

Pro zatížení sněhem bylo uvažováno se sněhovou oblastí IV. Rodinný dům je navržen pro 

normální typ krajiny, a na stavbě tedy nedochází k výraznému přemístění sněhu. Střecha 

domu je plochá. Výpočet zatížení sněhem byl proveden podle normy ČSN EN 1991-1-3 [6]. 

- sněhová oblast IV:                   

- součinitel expozice (typ krajiny – normální):          

- tvarový součinitel (sklon střechy 0-30°):          

- tepelný součinitel:             

 

Výpočet charakteristického zatížení sněhem:  

                                                 

Charakteristické zatížení na stropní nosník:   roznášecí šířka            

                                 

Charakteristické zatížení na průvlak:   roznášecí šířka            

                                  

 

6.2.2. Zatížení větrem 

Pro zatížení větrem bylo uvažováno s větrovou oblastí III. Rodinný dům je navržen pro 

kategorii terénu III, což je oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami. 

Plochá střecha a obvodové stěny domu jsou rozděleny na jednotlivé oblasti dle směru 

působení větru (příčný a podélný). Zatížení větrem na posuzovaný objekt bylo stanoveno 

pomocí normy ČSN EN 1991-1-4 pro pozemní stavby [7]. 
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Výpočet maximálního dynamického tlaku větru:  

- větrová oblast III: výchozí základní rychlost větru                   

- součinitel směru větru:           

- součinitel ročního období:              

- kategorie terénu III:           ,          

- součinitel ortografie:            

- základní rychlost větru:                                                  

- referenční výška objektu ze :  

 Výška budovy:            

 Šířka budovy - kolmá:          

 Šířka budovy - rovnoběžná:          

                               

- součinitel terénu kr  (            ) 

         (
  
     

)

    

       (
   

    
)
    

      

- součinitel drsnosti terénu:  

            
 

  
         

 

   
      

Kde                            

- charakteristická střední rychlost větru:  

                                                  

- součinitel turbulence:         

- intenzita turbulence:  

   
  

        
 
  

 
   

       
 
   

       

- měrná hmotnost vzduchu:                

- charakteristický maximální dynamický tlak:  
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Příčný vítr - střecha 

Plocha střechy, která je vystavená větru je větší než 10 m, tudíž je uvažován se součiniteli 

vnějšího tlaku cpe,10.  

                                          

 

 
 
     

 
         

 

  
 
     

  
         

 

 
 
     

 
         

 

Obr. 19: Rozdělení oblastí ploché střechy pro příčný vítr 

Typ střechy - plochá s ostrými hranami: 
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Výsledné tlaky větru na střešní konstrukci (nosníky):        (       )    

Pro         

  
                                      

  
                                      

  
                                      

  
                                       

  
                                  

Pro          

  
                                          

  
                                         

  
                                         

  
                                         

  
                                        

Maximální tlak větru na střešní konstrukci (průvlak): 

  
                                        

 

Podélný vítr - střecha 

Plocha střechy, která je vystavená větru je větší než 10 m, tudíž je uvažován se součiniteli 

vnějšího tlaku cpe,10. 
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Obr. 20: Rozdělení oblastí ploché střechy pro podélný vítr 

Typ střechy - plochá s ostrými hranami: 

      
         

      
         

      
         

      
         

      
         

Výsledné tlaky větru na střešní konstrukci (nosníky):         (       )    

Pro         

  
              

  
              

  
              

  
                

  
            

Pro          

  
               

  
               

  
              

  
               

  
               



30 

Příčný (podélný) vítr – stěna 

Plocha stěny, která je vystavená větru je větší než 10 m, tudíž je uvažován se součiniteli 

vnějšího tlaku cpe,10. 

                                           

                     

 

 
 
     

 
         

 

 
   

 

 
              

 

Obr. 21: Rozdělení oblastí stěn 

 

 
 
    

    
      

      
          ,        

                              
              

      
          ,        

                              
              

      
          ,        
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         ,        

                                      

  
   

      
                      

        
                         

      
          ,        

                                    

  
   

      
                   

        
                               

Výsledné tlaky větru na stěnu:        (       )    

Pro         

  
                                     

  
                                      

  
                                      

  
                                     

  
                                       

Pro          
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6.2.3. Užitné zatížení střechy 

Charakteristické užitné zatížení střech kategorie H (střechy nepřípustné s výjimkou běžné 

údržby a oprav) [5]:               

Charakteristické zatížení na stropní nosník:   roznášecí šířka            

                                  

Charakteristické zatížení na stropní průvlak:  roznášecí šířka            

                                  

Protože při zatěžování střešní konstrukce je kombinace zatížení stálé + sníh + vítr horší než 

kombinace stálé + užitné, je počítáno pouze s první variantou. 

 

6.2.4. Užitné zatížení od přemístitelných příček 

Jelikož stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení zatížení je vlastní tíha lehkých 

přemístitelných příček uvažována jako ekvivalentní rovnoměrné zatížení qk přidané 

k užitnému zatížení. [5]. 

Přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 1kNm
-1

 délky příčky:              

 

6.2.5. Užitné zatížení podlahy 

Charakteristické užitné zatížení od stropních konstrukcí kategorie A (obytné plochy) [5]: 

             

Charakteristické zatížení na podlahový nosník:  roznášecí šířka            
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7. Návrh a posudek vybraných konstrukčních prvků 

7.1. Stropní nosník 

Stropní nosníky jsou tvořeny prvky STEICO joist SJ 45/300. Tyto prvky jsou uložené na 

stěnových panelech, popřípadě spojeny s průvlakem pomocí ocelové botky. Minimální 

uložení nosníků dané výrobcem je 45mm, což je v návrhu dodrženo. Prvek je nutno posoudit 

na ohyb, pevnost tlaku kolmo k vláknům a průhyb. Dále je nutno ověřit napětí lepeného spoje 

a napětí ve smyku ve stěně I profilu. Proti klopení jsou nosníky zajištěny záklopem z OSB 

desek tloušťky 15 mm. 

Zatěžovací stavy stropního nosníku jsou znázorněny v příloze 3. 

 

Obr. 22: Statické schéma 

Zatížení: 

Kombinace zatížení (Stálé + sníh + vítr) 

                                  

                                                

Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

   
     

 
  

                

 
         

Maximální ohybový moment 
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Obr. 23: Průběhy vnitřních sil 

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

             

             

             

Pevnostní charakteristiky: 

Pásnice z KVH C24 
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Pro          

     
          

  
  

       

   
           

       
            

  
  

       

   
          

       
            

  
  

       

   
           

        
            

  
  

        

   
          

     
          

  
  

        

   
          

Stojina z tvrdé dřevovláknité desky třídy HB.HLA1 

            

            

                

                   

                

             

       

           

              

Pro          
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Obr. 24: Schéma prvku STEICO joist SJ 45/300 

 

Převod I profilu na dřevo: 
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Účinný moment setrvačnosti: 

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

    

    
)                           

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

      

       
)                           

Účinná plocha průřezu: 

         (
  
  

)  (
           

           
)     

            (
          

           
)  (

    

    
)                    

         (
  
  
)  (

           

           
)     

            (
          

           
)  (

      

       
)                    

Statický moment pásnice vzhledem k neutrální ose průřezu nosníku 

   
                      

          
 
                                  

               
          

       (
 

 
   )         (

   

 
      )                
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Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

  
  

     
      

         

          
                                            

Ověření napětí ve smyku ve stěně 

                               

a tedy                               (       (
          

  
)) 

                    (       (
     

   
))                    

Ověření lepeného spoje 

                     

                             

        
      

         
  

                     

                
           

             (
     
  

)

   

       (
    

  
)
   

                   

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Podepření obvodovou i vnitřní zdí) 

 

Obr. 25: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové zdi 

Efektivní průřezová plocha 
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Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                   

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 

        
       
   

  
         

     
           

                                              

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

                

         
        

 

                  
  

                   

                            
         

         
         

 

                  
  

                  

                            
         

         
        

 

                  
  

                  

                            
         

                                                                    

  
 

   
 
     

   
                   

Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   
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7.2. Stropní průvlak 

Stropní průvlak o rozměrech 160 x 300 mm je z lepeného lamelového dřeva GL 24h Na 

jednom konci je podepřen obvodovou stěnou a na druhém konci stěnou vnitřní. Z důvodu 

úspory celkové výšky konstrukce je průvlak umístěn do stejné výšky jako stropní nosníky. 

Průvlak je posouzen na ohyb, smyk, průhyb a tlak kolmo ke směru vláken dřeva.  

 

Obr. 26: Statické schéma 
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Zatížení: 

Kombinace zatížení (Stálé + sníh + vítr) 

                                  

                                                   

Zatížení od stropních nosníků (vlastní tíha) 

      
     

 
    

           

 
         

                             

Jednotlivé zatěžovací stavy jsou znázorněny v příloze 4. 

Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

               

Maximální ohybový moment 

               

 

Obr. 27: Průběhy vnitřních sil (posouvající síly, ohybové momenty) 



42 

Pevnostní charakteristiky: 

Lepené lamelové dřevo GL 24h 

            

                

              

                

             

                      

                

              

             

       

           

              

Pro          

     
          

  
  

       

   
           

       
            

  
  

         

   
           

       
            

  
  

       

   
           

        
            

  
  

        

   
          

     
          

  
  

        

   
          

Průřezové charakteristiky: 
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Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

       
    

  
  

          

         
                                     

Výpočet napětí ve smyku 

     
     
   

  
            

        
                                    

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Podepření obvodovou zdí) 

 

Obr. 28: Schéma pevnosti v otlačení u obvodové zdi 

Efektivní průřezová plocha 

                                

          

                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                    

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                                       

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Podepření vnitřní zdí) 

 

Obr. 29: Schéma pevnosti v otlačení u vnitřní zdi 

Efektivní průřezová plocha 

                             

          

                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                    

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                                       

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 

        
       
   

  
          

     
           

                                               

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   
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Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

                

              

              

                (      )                        

                 (              )                           

                (                 )                             

                                                           

  
 

   
 
     

   
                   

 

7.3. Spoj stropní nosník a stropní průvlak 

Vzhledem k velké výšce průřezu průvlaku i nosníků, je průvlak zapuštěn do stropní 

konstrukce. Pro připojení stropního nosníku k průvlaku byla navrhnuta trámová botka 

BSN45/197 od firmy SIMPSON STRONG-TIE. Botky jsou vyrobeny ze žárově zinkovaného 

ocelového plechu tloušťky 2 mm. [8]. Jako spojovací prostředek byl zvolen konvexní hřebík 

BV/KH 15-01. [9]. 

Vnitřní síly:  

Maximální posouvající síla stropního nosníku 

               

Návrh botky BSN45/197: 

Rozměry botky BSN45/197: 

Šířka             

Výška             

Tloušťka plechu          

Otvory pro hřebíky          

 



46 

 

Obr. 30: Trámová botka BSN45/197 [8]. 

(Rozměry: A=45 mm, B=197 mm, C=42 mm, D=87 mm) 

 

Návrh hřebíků BV/KH 15-01 4x40: 

 

Obr. 31: Hřebík BV/KH 15-01[9]. 

 

Rozměry hřebíků BV/KH 15-01 4x40: 

Průměr            

Délka hřebíku            

Průměr hlavičky hřebíku          

Hloubka zaražení ve dřevě           

Pevnost hřebíku               

Plastický moment únosnosti hřebíku                   
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Charakteristická hustota dřeva                

Charakteristická pevnost otlačení dřeva                    
      

                             

Podmínka pro tenkou desku: 

                                       

Charakteristická únosnost hřebíků 

         {
                                                        

     √                  
      

 
  

  

       √                                  

              

      
           

  
 
         

   
         

Počet potřebných hřebíků na každém rameni botky 

  
      

     
 
    

    
                    

 

7.4. Okenní překlad 

Posuzovaný okenní překlad se nachází nad největším okenním otvorem. Překlad je navržen 

z rostlého dřeva C 24 a jeho rozměry jsou 200 x 80 mm. Statické schéma tvoří prostý nosník o 

rozpětí 1755 mm. Prvek je nutno posoudit na ohyb, smyk, pevnost tlaku kolmo k vláknům a 

průhyb.  

 

Obr. 32: Statické schéma 
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Obr. 33: Schéma panelu s překladem 

Zatížení: 

Zatížení stálé: 

Vlastní tíha překladu 

                               

Vlastní tíha prahů 

                                  

Zatížení od stropního nosníku 

              

              

             

Kombinace zatížení (Stálé + sníh + vítr) 
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Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

   
     

 
  

                

 
         

Maximální ohybový moment 

   
     

 

 
  

                 

 
          

 

Obr. 34: Průběhy vnitřních sil (posouvající síly, ohybové momenty) 

Reakce od návrhového zatížení: 

           

Pevnostní charakteristiky: 

KVH C24 

            

                

           

                      

             

       

Pro          
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Průřezové charakteristiky: 

   
 

  
        

 

  
                           

   
 

 
      

 

 
                           

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

       
    

  
  

         

          
                                    

Výpočet napětí ve smyku 

                           

                              

     
     

        
  

           

              
                                    

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Samostatně stojící sloupek) 

 

Obr. 35: Schéma pevnosti v otlačení  

Efektivní průřezová plocha 

                     

                                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                   

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 
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Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 

        
       
   

  
         

       
           

                                             

 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

                

         
        

 

                  
  

                               

                            
         

         
         

 

                  
  

                  

                            
         

         
        

 

                  
  

                  

                            
         

                                                                   

  
 

   
 
     

   
                  

Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

               

             

             

                (      )                        

                 (              )                           

                (                 )                             
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7.5. Obvodová stěna 

Sloupky tvořící obvodovou stěnu jsou navrženy z prvku STEICO SW 60/200. Na sloupky 

působí zatížení od stropních nosníků, boční vítr a vlastní tíha stěny. Osová vzdálenost sloupků 

je 625 mm. Prostor mezi sloupky je vyplněn dřevovláknitou tepelnou izolací STEICO flex. 

Z vnitřní strany je prvek zajištěn proti klopení pomocí OSB desek. Sloupek je namáhán 

ohybem jeho podélné ose a je tedy posouzen na kombinaci napětí v ohybu a vzpěrného tlaku 

uprostřed výšky sloupku a pevnost v otlačení. Prut je uložen kloubově a vzpěrná délka je 

stejná jako skutečná délka sloupku. 

Zatěžovací stavy jsou znázorněny v příloze 7. 

 

 

Obr. 36: Statické schéma 

Zatížení: 

Stálé   

               

                         

Proměnné - vítr 
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Reakce od stropních nosníků 

             (zatížení stálé) 

             (zatížení proměnné - sníh) 

             (zatížení proměnné - vítr) 

Kombinace zatížení (Stálé + sníh + vítr) 

                                       

                                               

Vnitřní síly: 

Maximální normálová síla 

                                        

Normálová síla uprostřed výšky sloupku 

            
 

 
         

    

 
              

Maximální posouvající síla 

        
     

 
 
          

 
         

Maximální ohybový moment 

         
     

 

 
 
           

 
          

  

Obr. 37: Průběhy vnitřních sil 
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Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

           
  
    

 
 

          

 
         (zatížení proměnné-vítr boční) 

                  (zatížení stálé) 

                  (zatížení proměnné - sníh) 

                  (zatížení proměnné - vítr) 

                              (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

Pevnostní charakteristiky: 

Pásnice z KVH C24 

            

              

              

                

           

                      

                

              

             

       

           

              

Pro          
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Stojina z tvrdé dřevovláknité desky třídy HB.HLA1 

            

            

                

                   

                

             

       

           

              

Pro          

     
          

  
  

       

   
           

     
          

  
  

       

   
           

        
             

  
  

        

   
          

 

Obr. 38: Schéma prvku STEICO wall SW 60/200 [3]. 

 

Převod I profilu na dřevo: 
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Účinný moment setrvačnosti: 

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

    

    
)                           

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

      

       
)                           
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Účinná plocha průřezu: 

         (
  
  

)  (
           

           
)     

            (
          

           
)  (

    

    
)                   

         (
  
  
)  (

           

           
)     

            (
          

           
)  (

      

       
)                   

Statický moment pásnice vzhledem k neutrální ose průřezu nosníku 

   
                      

          
 
                                

             
          

       (
 

 
   )         (

   

 
      )                

    √
     

 
  √

           

          
         

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu a v tlaku 

     
  

     
      

         

          
                  

       
      

     
  

         

          
           

Vzpěr 

               

   
     
  

 
    

    
       

       
  
 
  √

      
     

 
     

 
  √

  

    
      

                     

          [                       
 ]       [                       ]       

      
 

    √           
 

  
 

      √            
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Posouzení kombinace napětí v ohybu a vzpěrného tlaku 

      
            

  
      

      
    

    

           
  

    

     
    

                 

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Samostatně stojící sloupek) 

 

Obr. 39: Schéma pevnosti v otlačení (samostatně stojící sloupek) 

Efektivní průřezová plocha 

                          

                                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                                            

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

 

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Dva sloupky vedle sebe) 

 

Obr. 40: Schéma pevnosti v otlačení (dva sloupky vedle sebe) 

Efektivní průřezová plocha 

                     

                                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                                            

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 

        
       
   

  
         

       
           

                                             

 

7.6. Vnitřní nosná stěna 

Sloupky tvořící vnitřní nosnou stěnu jsou navrženy z prvku STEICO SW 60/200. Na sloupky 

působí zatížení od stropních nosníků a vlastní tíha stěny. Osová vzdálenost sloupků je 625 

mm. Prostor mezi sloupky je vyplněn dřevovláknitou tepelnou izolací STEICO flex tloušťky 

200 mm. Stěna je z obou stran opláštěná sádrokartonem tloušťky 12,5 mm. Sloupek je 

namáhán na vzpěrný tlak a pevnost v otlačení. Prut je uložen kloubově a vzpěrná délka je 

stejná jako skutečná délka sloupku. 

Zatěžovací stavy jsou znázorněny v příloze 8. 
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Obr. 41: Statické schéma 

Zatížení: 

Stálé   

               

                         

Reakce od stropních nosníků 

                            (zatížení stálé)    

                             (zatížení proměnné - sníh) 

                             (zatížení proměnné - vítr) 

Kombinace zatížení (Stálé + sníh + vítr) 

                                       

                                                

Vnitřní síly: 

Maximální normálová síla 

                                          

Normálová síla uprostřed výšky sloupku 
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Obr. 42: Průběhy vnitřních sil 

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

                  (zatížení stálé) 

                  (zatížení proměnné - sníh) 

                  (zatížení proměnné - vítr) 

                              (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

Pevnostní charakteristiky: 

Pásnice z KVH C24 

              

                

                      

                

              

             

       

           

              

Pro          
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Stojina z tvrdé dřevovláknité desky třídy HB.HLA1 

            

            

                

                   

                

             

       

           

              

Pro          

     
          

  
  

       

   
           

     
          

  
  

       

   
           

        
             

  
  

        

   
          

 

Obr. 43: Schéma prvku STEICO wall SW 60/200 [3]. 

 

Převod I profilu na dřevo: 
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Účinný moment setrvačnosti: 

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

    

    
)                           

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

      

       
)                           
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Účinná plocha průřezu: 

         (
  
  

)  (
           

           
)     

            (
          

           
)  (

    

    
)                   

         (
  
  
)  (

           

           
)     

            (
          

           
)  (

      

       
)                   

Statický moment pásnice vzhledem k neutrální ose průřezu nosníku 

   
                      

          
 
                                

             
          

       (
 

 
   )         (

   

 
      )                

    √
     

 
  √

           

          
         

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Pevnost ve vzpěrném tlaku 

               

   
     
  

 
    

    
       

       
  
 
  √

      
     

 
     

 
  √

  

    
      

                     

          [                       
 ]       [                       ]       

      
 

    √           
 

  
 

      √            
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Posouzení vzpěrného tlaku 

      
            

   

    

           
   

                 

 

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Samostatně stojící sloupek) 

 

Obr. 44: Schéma pevnosti v otlačení (samostatně stojící sloupek) 

Efektivní průřezová plocha 

                          

                                                

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                                              

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Dva sloupky vedle sebe) 

 

Obr. 45: Schéma pevnosti v otlačení (dva sloupky vedle sebe) 

Efektivní průřezová plocha 

                     

                                               

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                                              

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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7.7. Podlahový nosník 

Podlahové nosníky jsou tvořeny prvky STEICO joist SJ 90/240. Tyto prvky jsou uložené na 

průvlacích. Minimální uložení nosníků dané výrobcem je 45mm, což je v návrhu dodrženo. 

Prvek je nutno posoudit na ohyb, pevnost tlaku kolmo k vláknům, průhyb a kmitání. Dále je 

nutno ověřit napětí lepeného spoje a napětí ve smyku ve stěně I profilu. Proti klopení jsou 

nosníky zajištěny záklopem z OSB desek tloušťky 22 mm. 

Zatěžovací stavy jsou znázorněny v příloze 9. 

 

Obr. 46: Statické schéma 

Zatížení: 

Zatížení užitné (Podlaha + přemístitelné příčky): 

                                              

Zatížení stálé: 

              

Kombinace zatížení (Stálé + užitné) 

                 

                                  

Reakce od obvodové stěny 

               (zatížení stálé) 

               (zatížení proměnné - sníh) 

               (zatížení proměnné - vítr) 

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 
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Kombinace zatížení 

                                                          

                                                             

Reakce od vnitřní nosné stěny 

               (zatížení stálé) 

               (zatížení proměnné - sníh) 

               (zatížení proměnné - vítr) 

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

Kombinace zatížení 

                                                          

                                                              

Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

   
    

 
  

                

 
         

Maximální ohybový moment 

   
     

 
  

                 

 
          

 

Obr. 47: Průběhy vnitřních sil 

 

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

               (zatížení stálé) 

               (zatížení užitné) 
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               (zatížení stálé - střecha) 

               (zatížení proměnné - sníh - střecha) 

               (zatížení proměnné - vítr - střecha) 

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

                                                       

                                                

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

               (zatížení stálé) 

               (zatížení užitné) 

               (zatížení stálé - střecha) 

               (zatížení proměnné - sníh - střecha) 

               (zatížení proměnné - vítr - střecha) 

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

                                                       

                                                 

Pevnostní charakteristiky: 

Pásnice z KVH C24 
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Pro          

     
          

  
  

       

   
           

       
            

  
  

       

   
          

       
            

  
  

       

   
           

        
            

  
  

        

   
          

     
          

  
  

      

   
          

 

Stojina z tvrdé dřevovláknité desky třídy HB.HLA1 

            

            

                

                   

                

             

       

           

              

Pro          
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Obr. 48: Schéma prvku STEICO joist SJ 90/240 [3]. 

Převod I profilu na dřevo: 
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Účinný moment setrvačnosti: 

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

    

    
)                           

         (
  
  
)  (

           

           
)     

                 (
          

           
)  (

      

       
)                           

Účinná plocha průřezu: 

         (
  
  

)  (
           

           
)     

            (
          

           
)  (

    

    
)                     

         (
  
  
)  (

           

           
)     

            (
          

           
)  (

      

       
)                    

Statický moment pásnice vzhledem k neutrální ose průřezu nosníku 

   
                      

          
 
                                  

               
          

       (
 

 
   )         (

   

 
      )                

 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

  
  

     
      

         

          
                                            

Ověření napětí ve smyku ve stěně 

                               

a tedy                               (       (
          

  
)) 

                   (       (
     

   
))                    
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Ověření lepeného spoje 

                     

                             

        
      

         
  

                     

                
           

             (
     
  

)

   

       (
    

  
)
   

                   

 

Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Podepření krajním průvlakem) 

Otlačení průvlaku 

  

Obr. 49: Schéma pevnosti v otlačení  

Efektivní průřezová plocha 

                             

            

                                   

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                       

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 
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Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 

        
       
   

  
          

     
           

                                              

 

Otlačení nosníku 

 

Obr. 50: Schéma pevnosti v otlačení  

 

Efektivní průřezová plocha 

                        

            

                                    

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                       

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Pevnost tlaku kolmo k vláknům (Podepření středním průvlakem) 

Otlačení průvlaku 

 

Obr. 51: Schéma pevnosti v otlačení  

Efektivní průřezová plocha 

                             

            

                                   

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                       

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Otlačení nosníku 

 

Obr. 52: Schéma pevnosti v otlačení  

Efektivní průřezová plocha 

                        

            

                                    

Tlaková síla působící kolmo k vláknům 

                       

Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, štěpení a stupeň deformace v tlaku 

                                             

Výpočet napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

         
        

 

                  
  

                   

                            
         

         
        

 

                  
  

                   

                            
         

                                           

  
 

   
 
    

   
                   

Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

          

           
  

      
  

      

     
              

        
        

 

                         
  

                   

                              
         

           
  

            
  

      

          
              

        
        

 

                         
  

                   

                              
          

                                             

  
 

   
 
     

   
                   

 

Kmitání 

Náhradní ohybová desková tuhost stropu k ose kolmé na směr nosníků: 

      
                

    
 
                       

     
                  

Rozpětí stropu:           

Šířka stropu:           
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Hmotnost na jednotku plochy: 

  
  
 
      

    

     
                  

Výpočet základní frekvence 

   
 

     
  √

     
 

  
 

         
  √

       

    
                              

A musí tedy splnit tyto podmínky: 

 

 
                         

 

Obr. 53: Doporučený rozsah a vztah mezi a a b [10]. 

 

1) Maximální okamžitý svislý průhyb způsobený svislou soustředěnou statickou silou F 

působící v libovolném místě stropu při uvážení rozložení zatížení:

 

Obr. 54: Průhyb vyvozený svislým zatížením F=1 kN 
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2) Rychlost odezvy na jednotkový impuls: 

Moment setrvačnosti OSB desky: 

     
 

  
         

 

  
                            

Modul pružnosti OSB desky: 

              

Náhradní ohybová desková tuhost stropu k ose rovnoběžné s nosníky 

                                                    

                                          

Modální poměrné tlumení:        

Počet tvarů se základní frekvencí nižší než 40 Hz: 

    {[(
  

  
)
 

  ]  (
 

 
)
 

  
     
     

}

    

  

    {[(
  

     
)
 

  ]  (
    

     
)
 

  
       

      
}

    

                  

Rychlost odezvy na jednotkový impuls: 
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7.8. Krajní podlahový průvlak 

Průvlak o průřezu 180 x 240 mm je navržen z rostlého dřeva C 24 a jejich vzdálenost 

průvlaků je 4375 mm. Jednotlivé průvlaky jsou uloženy na 8 zemních vrutech nad úrovní 

terénu. Průvlak je posouzen na ohyb, smyk a průhyb.  

Zatěžovací stavy a jejich průhyby jsou znázorněny v příloze 10. 

 

Obr. 55: Statické schéma 

Zatížení: 

Zatížení stálé: 

              

                                

Reakce od stropního nosníku 

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

Zatížení stálé: 

               (zatížení stálé) 

               (zatížení stálé - střecha)    

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

Zatížení proměnné: 

               (zatížení proměnné - užitné) 

               (zatížení proměnné - sníh - střecha) 

               (zatížení proměnné - vítr - střecha) 



81 

Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

            

Maximální ohybový moment 

             

              

 

Obr. 56: Průběhy vnitřních sil (posouvající síly [kN], ohybové momenty [kNm]) 

Reakce od návrhového zatížení: 

            

 

Obr. 57: Reakce od návrhového zatížení [kN] 

Pevnostní charakteristiky: 

KVH C24 
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Pro          

     
          

  
  

       

   
           

       
            

  
  

       

   
          

       
            

  
  

       

   
           

     
          

  
  

      

   
          

Průřezové charakteristiky: 

                            

   
 

  
        

 

  
                           

   
 

 
      

 

 
                           

 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

Maximální záporný ohybový moment 

       
    

  
  

|     |     

          
                                    

Maximální kladný ohybový moment 
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Výpočet napětí ve smyku 

                           

                             

     
     

        
  

   |     |    

             
                                    

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

                

                

                

                

                

                

                                                      

                                             

  
 

   
 
     

   
                  

Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

               

               

                 

             

             

                (      )                        

                (              )                             

                (                 )                             

                (                 )                             
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7.9. Střední podlahový průvlak 

Průvlak o průřezu 180 x 240 mm je navržen z rostlého dřeva C 24 a jejich vzdálenost 

průvlaků je 4375 mm. Jednotlivé průvlaky jsou uloženy na 8 zemních vrutech nad úrovní 

terénu. Průvlak je posouzen na ohyb, smyk a průhyb.  

Zatěžovací stavy a jejich průhyby jsou znázorněny v příloze 11. 

 

Obr. 58: Statické schéma 

Zatížení: 

Zatížení stálé: 

              

                                

Reakce od stropních nosníků 

Reakce od jednotlivých charakteristických zatížení: 

Zatížení stálé: 

                       (zatížení stálé) 

               (zatížení stálé - střecha) 

               (zatížení od vlastní tíhy stěny) 

Zatížení proměnné: 

                       (zatížení užitné) 

               (zatížení proměnné - sníh - střecha) 

               (zatížení proměnné - vítr - střecha) 



85 

Vnitřní síly: 

Maximální posouvající síla 

             

Maximální ohybový moment 

             

              

 

Obr. 59: Průběhy vnitřních sil (posouvající síly [kN], ohybové momenty[kNm]) 

Reakce od návrhového zatížení: 

            

 

Obr. 60: Reakce od návrhového zatížení [kN] 

Pevnostní charakteristiky: 

KVH C24 
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Pro          

     
          

  
  

       

   
           

       
            

  
  

       

   
          

       
            

  
  

       

   
           

     
          

  
  

      

   
          

Průřezové charakteristiky: 

                            

   
 

  
        

 

  
                           

   
 

 
      

 

 
                           

 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

Výpočet napětí v ohybu 

Maximální záporný ohybový moment 

       
    

  
  

|     |     

          
                                    

Maximální kladný ohybový moment 
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Výpočet napětí ve smyku 

                           

                             

     
     

        
  

   |      |    

             
                                    

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

Okamžitý průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

                

                

                

                

                

                

                                                      

                                             

  
 

   
 
     

   
                  

Konečný průhyb 

Součinitel pro zatížení dle Tab. A1.1 normy ČSN EN 1990. [4].   

               

               

                 

             

             

                (      )                        

                (              )                             

                (                 )                             

                (                 )                             
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8. Návrh a posouzení prvků zajišťujících prostorovou tuhost objektu 

8.1. Horizontální tuhost budovy 

Stěnové panely jsou tvořeny sloupky STEICO wall SW 60/200 a dřevěnými příčníky 

(3x200x60 mm). Tato konstrukce je z jedné strany opláštěná OSB deskami tloušťky 18 mm. 

Spolupůsobení stěnových sloupků a OSB desek je zajištěno pomocí sponek průměru 1,53 mm 

a délky 50 mm. Panel je zatížen vodorovnou silou FH,d,tot. 

 

Obr. 61: Pohled a řez dílčího výpočtového panelu 

Výška budovy           

Šířka budovy           
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Obr. 62: Schéma umístění stěnových panelů v půdoryse  

(A. panely v příčném směru, B. panely v podélném směru) 

 

Max síla působící na panel 

             
     

                                                    

OSB deska           

Spojovací prostředky – sponky:  

 

Obr. 63: Rozměry sponky 

Rozměry sponky:  

Průměr            

Délka          

Rozteč          
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Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku 

                                        

Charakteristická pevnost v otlačení OSB a dřeva C24 

OSB:                                                       

Dřevo:                       
                                      

   
      
      

 
     

     
      

Charakteristická únosnost ve střihu pro jednu sponku 

           

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

             

            
    

  [√     [  
  
  
 (

  
  
)
 

]    (
  
  
)
 

  (  
  
  
)]  

      
 

                
    

  [√        
              

             
   ]  

      
 

                
    

  [√         
              

             
   ]  

      
 

      √
  

   
   √                    

      
 

 

    

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               

               

             
      [√            [  

  
   (

  
  )

 

]       (
  
  )

 

     (  
  
  )]   

                  
      [√               

                      
              

     ]   

                  
      [√               

                      
              

     ]   

     √
      
        

√                     

 

           

{
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                 (únosnost jedné nožičky) 

                                    (únosnost celé sponky-obou nožiček) 

 

8.2. Zjednodušená analýza stěnových deskových konstrukcí - Metoda A 

Příčný směr 

 

Obr. 64: Schéma umístění stěnových panelů v příčném směru 

 

Panel č. 1:  

Délka panelu:   

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
               

     
          

Panel č. 2: 

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  
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Panel č. 3: 

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
              

  
  

 
     

     
       

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
                   

     
          

Panel č. 4: 

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
              

     
          

 

Charakteristická výztužná únosnost stěnové sestavy 

       ∑                                              

Návrhová výztužná únosnost stěnové sestavy 

     √              √             

             
     
  

      
      

   
           

Posouzení mezního stavu únosnosti stěny 

                                             

Návrhové vnější síly v kotvení 
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Podélný směr 

 

Obr. 65: Schéma umístění stěnových panelů v podélném směru 

Panel č. 5:  

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
               

     
          

Panel č. 6: 

Délka panelu:  

                 
 

 
 
     

 
              

  
  

 
     

     
       

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
                   

     
          

Panel č. 7: 

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  
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Panel č. 8: 

Délka panelu:  

                
 

 
 
     

 
                

Charakteristická výztužná únosnost stěnového panelu:  

        
               

 
 
               

     
          

 

Charakteristická výztužná únosnost stěnové sestavy 

       ∑                                             

Návrhová výztužná únosnost stěnové sestavy 

     √              √             

             
     
  

      
     

   
          

Posouzení mezního stavu únosnosti stěny 

                                            

Návrhové vnější síly v kotvení 

                
       

 
 

                 

                       
         

 

8.3. Zjednodušená analýza stěnových deskových konstrukcí - Metoda B 

Příčný směr 

Základní rozteč spojovacího prostředku 

   
       

  
 
            

   
       

Rozměrový součinitel panelu: 

Panel č. 1: 

  
 
 
     

     
                                 (

   

 
)
   

 (
   

     
)
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Panel č. 2: 

  
 
 
     

     
                                 (

   

 
)
   

 (
   

     
)
   

      

Panel č. 3: 

  
 
 
     

     
                                                            

  
 
 
     

     
      

Panel č. 4: 

  
 
 
     

     
                                 (

   

 
)
   

 (
   

     
)
   

      

Součinitel rozteče spojovacího prostředku 

   
 

      
 
  

     
 

 

      
  

          
      

Součinitel materiálu pláště (opláštění z jedné strany) 

       

Součinitel spojitého zatížení stěny 

   
                

  
    

                              
    (

   

  
)
   

       

Návrhová výztužná pevnost 

Panel č. 1: 

        
         

  
                    

            

      
                            

Panel č. 2: 

        
         

  
                    

             

      
                            

Panel č. 3: 

        
         

  
                    

            

      
                           

Panel č. 4: 
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Charakteristická výztužná únosnost stěnové sestavy 

       ∑                                             

Návrhová výztužná únosnost stěnové sestavy 

     √              √             

             
     
  

      
      

   
           

 

Podélný směr 

Základní rozteč spojovacího prostředku 

   
       

  
 
            

   
       

Rozměrový součinitel panelu: 

Panel č. 5: 

  
 
 
     

     
                                                            

  
 
 
     

     
      

Panel č. 6: 

  
 
 
     

     
                                                            

  
 
 
     

     
      

Panel č. 7: 

  
 
 
     

     
                                                            

  
 
 
     

     
      

Panel č. 8: 

  
 
 
     

     
                                   (

  
 
)
   

 (
     

     
)
   

      

Součinitel rozteče spojovacího prostředku 

   
 

      
 
  

     
 

 

      
  

          
      

Součinitel materiálu pláště (opláštění z jedné strany) 
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Součinitel spojitého zatížení stěny 

   
                

  
    

                              
    (

   

  
)
   

       

Návrhová výztužná pevnost 

Panel č. 5: 

        
         

  
                    

             

      
                           

Panel č. 6: 

        
         

  
                    

            

      
                           

Panel č. 7: 

        
         

  
                    

             

      
                           

Panel č. 8: 

        
         

  
                    

             

      
                            

Charakteristická výztužná únosnost stěnové sestavy 

       ∑                                         

Návrhová výztužná únosnost stěnové sestavy 

     √              √             

             
     
  

      
     

   
          

 

8.4. Návrhové vnější síly v kotvení  

Minimální únosnost tahové kotvy (příčný směr) 
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Minimální únosnost tahové kotvy (podélný směr) 

                
       

 
 

                 

                       
         

Kotvení stěny je třeba navrhnout na tahovou sílu 6,81 kN. 

Pro ukotvení panelů dřevostavby byl navrhnut konstrukční úhelník AG40412 od firmy 

SIMPSON STRONG-TIE. [11].  Prvky jsou vyrobeny ze žárově zinkovaného ocelového plechu 

tloušťky 4 mm. Jako spojovací prostředek byly zvoleny konvexní hřebík BV/KH 15-01. [9]. 

Návrh konstrukčního úhelníku AG40412: 

 

Obr. 66: Konstrukční úhelník AG40412 [11]. 

(Rozměry: A=120 mm, B=92 mm, C=40 mm) 

Rozměry konstrukčního úhelníku AG40412: 

Výška              

Šířka            

Tloušťka plechu          

Otvory pro hřebíky          

Návrh hřebíků BV/KH 15-01 4x40: 

 

Obr. 67: Hřebík BV/KH 15-01 [9]. 
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Obr. 68: Schéma spoje stěnového panelu a podlahy 

Spoj se stěnou: 

Rozměry hřebíků BV/KH 15-01 4x60: 

Průměr            

Délka hřebíku            

Průměr hlavičky hřebíku          

Hloubka zaražení ve dřevě           

Pevnost hřebíku               

Plastický moment únosnosti hřebíku                   
     

                              

Charakteristická hustota dřeva                

Charakteristická pevnost otlačení dřeva                    
      

                             

                               

Charakteristická únosnost hřebíku: 

Pro tlustou ocelovou desku jednostřižně namáhanou 

         

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            

            [√  
        

           
    ]  

      
 

 

                      [√  
        

                        
  ]         

     √              
      
  

     √                                   
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Výsledná charakteristická únosnost hřebíku  

                

Návrhová únosnost hřebíku 

      
           

  
 
         

   
         

Počet potřebných hřebíků  

  
       
     

 
    

    
                    

Spoj s podlahou: 

Rozměry hřebíků BV/KH 15-01 4x60: 

Průměr  drážkované části            

Délka hřebíku            

Průměr hlavičky hřebíku          

Hloubka zaražení ve dřevě                        

Charakteristická pevnost na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot                

Charakteristická únosnost osově zatíženého hřebíku: 

Pro tenkou ocelovou desku jednostřižně namáhanou 

                                          

Návrhová únosnost hřebíku 

       
            

  
 
         

   
         

Počet potřebných hřebíků 
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9. Návrh možného založení domu 

Navrhovaný modulární dům je založen na zemních vrutech. Hlavním důvodem použití tohoto 

způsobu založení je především možnost přístavby v závislosti na změnách prostorových 

požadavků obyvatel domu. Samotný dům je osazen nad úroveň terénu, což umožňuje 

proudění vzduchu pod stavbou a odvod přebytečné vlhkosti. Z důvodu požární ochrany je 

prostor pod domem opatřen geotextílii a vrstvou kačírku. Dalšími výhodami založení na 

zemních vrutech je jejich rychlá montáž bez výkopů a betonování, a možnost pozdějšího 

odstranění či přemístění do jiné lokality, díky čemuž nedochází k zbytečnému 

znehodnocování půdy. [12].  

U zakládání pomocí zemních vrutů je nejdůležitější kvalitní pevný terén s únosností zeminy 

minimálně 150 kPa. [13]. Zemní vruty jsou nejprve zavrtány do stávající zeminy, a poté se na 

ně pomocí vrutů 8x80 mm připevní průvlak o průřezu 180x240 mm. Osová vzdálenost 

zemních vrutů je 1,25 m. 

 

Obr. 69: Zemní vrut KRINNER KSF M 114x2100-M24 [12] 

Při návrhu konkrétních zemních vrutů je nejprve vyloučena možnost překlopení budovy 

vlivem zatížení větru, a po té je navržen vrut dle tabulkových hodnot doporučeného zatížení 

(viz Příloha 13). 

 

Obr. 70: Napojení zemního vrutu na průvlak  
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Obr. 71: Statické schéma budovy (zatížení vlastní tíhou a větrem) 

Roznášecí šířka:          

Charakteristické hodnoty zatížení 

Zatížení střechy: 

                                   

Zatížení podlahy: 

                                             

Zatížení větrem: 

  
        (           )                  

  
        (            )                   

  
        (            )                   

  
        (            )                   

  
        (           )                  
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Návrhové hodnoty zatížení: 

Zatížení střechy: 

                           

Zatížení podlahy: 

                           

Zatížení větrem: 

  
                        

  
                           

  
                         

  
                          

  
                       

Momentová podmínka k bodu S: 

 

Obr. 72: Statické schéma budovy (náhrada spojitého zatížení silami) 
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Obr. 73: Statické schéma budovy a příčinková čára reakcí 
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Výpočtem bylo dokázáno, že při zatížení větrem nevznikají tahové síly a objekt není náchylný 

na překlopení. Na tento návrh možného založení domu má vliv především tlaková síla a 

horizontální síla. Dle tabulky doporučeného zatížení byl navržen zemní vrut KRINNER KSF 

M 114x2100-M24 [14]. Zemní vruty jsou připojeny k průvlakům pomocí vrutů 8x80 mm.  

 

Obr. 74: Návrhové hodnoty zatížení [13] 

                                                 

      
  

    

 
 
          

 
                                        

 

 

Obr. 75: Schéma zemního vrutu KRINNER KSF M 114x2100-M24 [14] 



106 

Rozměry zemní vrut KRINNER KSF M 114x2100-M24: 

Délka              

Vnější průměr vrutu             

Průměr roztečné kružnice          

Otvory roztečné kružnice         

Tloušťka příruby          

Rozměry vrutu 8x60 (vruty musí být podloženy): 

Průměr            

Délka hřebíku            

Průměr hlavičky hřebíku           

Hloubka zaražení ve dřevě               

Posouzení na vytažení závitové části vrutu: 

Charakteristická pevnost na vytažení kolmo k vláknům 

                      
        

                                          

Počet vrutů:        

Účinný počet vrutů 

                   

Součinitel     

      {
 

 
 

 
 

 
   

Úhel mezi osou vrutu a směrem vláken:       

Charakteristická únosnost na vytažení pod úhlem α: 

         
                      

               
 
                     

                 
          

Návrhová únosnost hřebíku 

         
              

  
 
          

   
          

Počet potřebných hřebíků 
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Posouzení na střih (spoj ocel-dřevo): 

Pevnost vrutu                

Plastický moment únosnosti hřebíku                   
     

                               

Charakteristická hustota dřeva                

Charakteristická pevnost otlačení dřeva                    
      

                             

                                

Charakteristická únosnost hřebíků pro tlustou ocelovou desku jednostřižně namáhanou 

         

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            

            [√  
        

           
    ]  

      
  

                     [√  
         

                      
  ]         

     √              
      
  

     √                                    

 

Návrhová únosnost hřebíku 

      
           

  
 
         

   
         

Počet potřebných hřebíků na každém rameni třmene 
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10. Posouzení skladeb střechy, stěn a podlahy z hlediska tepelné techniky, 

akustiky a požární odolnosti 

10.1. Posouzení z hlediska tepelné techniky 

Jednou z nevýhod dřevěných konstrukcí jsou tepelné mosty. Jde o prvky, které lépe převedou 

teplo a tím způsobují značné tepelné ztráty. Výkyvy teplot jsou tím větší, čím je tepelný most 

širší. U nosníku tvaru I rozhoduje o průniku tepla tloušťka stojiny a ta u nosníku STEICO 

joist a STEICO wall je pouhých 8 či 6 mm. Stěnové nosníky STEICO wall mohou být také 

dodávány s dodatečnou izolací z měkké dřevovláknité desky. Tato izolace je umístěna mezi 

pásnicemi z obou stran stojiny. Díky těmto konstrukčním úpravám dochází ke snížení nákladů 

na vytápění stavby. [3]. 

Co se týče tepelné izolace, jsou zde použity měkké dřevovláknité desky od firmy STEICO. 

Jde především o tyto výrobky:  

STEICO flex – tepelná izolace vhodná pro zaizolování stropů, střech, stěn 

STEICO therm – tepelná izolace pro podlahy a střechy 

STEICO underfloor – tepelná a kročejová izolace 

STEICO universal – difúzně propustná deska s výbornými tepelnými vlastnostmi 

Posouzení skladeb bylo provedeno dle kritérií ČSN 730540-2 v programu Teplo 2008, 

Svoboda Software. [15]. 

 

10.1.1. Posouzení střechy 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce: 

Číslo  Název vrstvy     d [m]  λ [W/mK]  Mi [-] 

  1  Sádrokarton     0,0125  0,220   9,0 

  2  Uzavřená vzduch. dutina  0,060       0,588   0,1 

  3  OSB desky     0,015        0,130   50,0 

  4  Fatrapar    0,0002  0,300   500000,0 

  5  STEICO flex     0,300        0,038   5,0 

  6  OSB desky     0,015        0,130   50,0 

  7  STEICO universal    0,052        0,048   12,5 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek (nízkoenergetický dům):  U,N  = 0,12 W/m2K 

Vypočtená hodnota:     U = 0,11 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty: V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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10.1.2. Posouzení obvodové stěny 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce: 

Číslo  Název vrstvy     d [m]   λ[W/mK]  Mi [-] 

  1  Sádrokarton     0,0125  0,220   9,0 

  2  STEICO flex     0,060        0,038   5,0 

  3  OSB desky     0,018        0,130   50,0 

  4  STEICO flex    0,200       0,038   5,0 

  5  STEICO universal    0,052       0,048   12,5 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek:      U,N  = 0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota:     U = 0,12 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok (materiál: Dřevovláknité desky měkké). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty:  V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0874 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,7890 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

10.1.3. Posouzení podlahy 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce: 

Číslo  Název vrstvy     d [m]   λ[W/mK]  Mi [-] 

  1  Laminátová podlaha   0,010      0,180   12,5 

  2  STEICO underfloor   0,007       0,070   5,0 

  3  OSB desky     0,022        0,130   50,0 

  4  Fatrapar     0,0002  0,300   500000,0 

  5  STEICO therm    0,060        0,039   5,0 

  6  OSB desky     0,022        0,130   50,0 

  7  STEICO flex     0,240        0,038   5,0 

  8  STEICO universal    0,052        0,048   12,5 
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I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,974 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek (nízkoenergetický dům):   U,N  =  0,12 W/m2K 

Vypočtená hodnota:     U =  0,10 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3%  

    plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty:  V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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10.2. Posouzení z hlediska akustiky 

V jednopodlažním rodinném domě musí být z hlediska akustiky posouzena obvodová stěna a 

stěna mezi dvěma obytnými místnostmi. Obvodová stěna musí zabezpečit dostatečnou 

ochranu především před hlukem zvenku. Vnitřní příčka mezi dvěma obytnými místnostmi by 

měla zajistit ochranu před hlasitým hovorem, reprodukovanou hudbou či hrou na hudební 

nástroje. [2]. 

Jelikož jsou u této dřevostavby navrhnuty sendvičové konstrukce, je obtížné stanovit přesné 

hodnoty neprůzvučnosti konstrukcí. Z hlediska akustiky nemůžeme stěnu posuzovat jako 

plošně homogenní konstrukci, ale jako systém hmota - pružina - hmota, přičemž dutina mezi 

oběma hmotami působí jako tlumič. [16]. Protože výrobce STEICO neuvádí ve svých 

podkladech laboratorní hodnoty rychlosti šíření zvuku, musela jsem při odhadu vážené 

vzduchové neprůzvučnosti vycházet z již známých hodnot podobných skladeb (Rockwool, 

Rigips). 

Čím je hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw vyšší, tím je konstrukce lepší. 

Na lepší akustické vlastnosti konstrukce má také vliv osová vzdálenost sloupků (čím větší, 

tím lepší), připevnění opláštění pomocí sponek, vyplnění dutiny izolací z dřevitých vláken (je 

vhodnější než polystyrénové desky). Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou ukotveny k nosné 

konstrukci podlahy. [16]. 

 

10.2.1. Vnitřní příčka 

Dle ČSN 73 05 32 tabulky 5.2 musí být hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti 

stěny mezi místnostmi větší nebo rovna normové hodnotě R´w,n = 42 dB. [17]. 

Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti lehké sádrokartonové příčky Rockwool [18]. 

(čerpáno z technických podkladů firmy Rockwool):          

Korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:         

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
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Obr. 76: Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti lehké sádrokartonové příčky [18]. 

 

10.2.2. Obvodová stěna 

Dle ČSN 73 05 32 tabulky 5 musí být požadovaná zvuková izolace obvodového pláště větší 

nebo rovna normové vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w,n = 33 dB. [17]. 

Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti vnější stěny Rigidur [19]. 

(čerpáno z technických podkladů firmy Rigips):           

Korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:         

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 

  
                        

                   

 

 

Obr. 77: Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti vnější stěny Rigidur [19]. 
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10.3. Posouzení z hlediska požární odolnosti 

Rodinný dům tvoří jeden požární úsek a únik osob se řeší pouze nechráněnou únikovou 

cestou o šířce minimálně 0,9 m a šířce vchodových dveří minimálně 0,8 m. Jelikož je plocha 

objektu menší než 600 m
2
, délka únikové cesty nemusí být posuzována. Kromě vstupních 

dveří mohou k úniku osob posloužit i okna a dveře na terasu. [20]. 

Nosné konstrukce rodinného domu zajišťující stabilitu stavby musí mít dle ČSN 73 0833 

požární odolnost alespoň 15 minut. [20]. Přestože prvky tvořící konstrukci jsou subtilní, před 

požárem jsou chráněny deskovými materiály (sádrokarton, OSB desky, cementotřískové 

desky). Jelikož se dům nachází nad úrovní terénu a hrozí zde vznik požáru, bude 

z bezpečnostních důvodů prostor pod domem vysypán kačírkem. 

Dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace požáru a hasicími přístroji 

s hasicí schopnosti minimálně 34 A. 

Přestože dle ČSN 730810:2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení je 

konstrukce na bázi dřeva zařazena do kategorie DP3 (hořlavý konstrukční systém) a většina 

navrhnutých materiálů je na bázi dřeva patřící do třídy reakce na oheň D a E (středně a lehce 

hořlavé), mají dřevěné konstrukce velmi příznivé chování při požáru. Materiály postupně na 

povrchu zuhelnatí a odhořívají jen velmi pomalu. [21]. 

Konstrukce jsou z vnitřní strany opláštěny „nehořlavými“ sádrokartonovými deskami třídy 

reakce na oheň A2.  

Další významnou protipožární funkci tvoří tepelná izolace mezi sloupky, která je chrání 

z bočních stran a sloupky odhořívají jen ze strany čelní. 

Jak již bylo řečeno, obvodová nosná stěna musí vyhovět na REI 15, což skladba stěny ON5A, 

která je uvedena v příloze 14 od firmy STEICO splňuje. [22]. 

Podlahový průvlak, který by mohl snadno začít hořet je posouzen dle metody redukovaných 

vlastností na dobu 45 minut, což je v tomto případě opět dostačující. [10]. 
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Maximální ohybový moment za běžné teploty 

                 

Návrh na účinky požáru: 

         

                            

        

Nominální návrhová rychlost zuhelnatění: 

                                    

Výpočet maximálního ohybového momentu za požáru: 

  
   

 
     

               

     
                 

  
   

 
 
               

     
             

  
   

  
 
     

    
      

    
         

        
 

           

              
      

                                            

Metoda redukovaných vlastností 

Normová návrhová hloubka zuhelnatění za čas         : 

                          

Průřezový modul (nosník je vystaven požáru ze tří stran): 

                              

                         

   
        

 

 
 
        

 
             

Plocha zbytkového průřezu vystaveného požáru: 

                                      

Obvod zbytkového průřezu vystaveného požáru: 
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Návrhová pevnost v ohybu pro          

          
 

   
  
 

  
   

 

   
  

     

           
      

                      
    

     
             

          

       
           

Příčná a torzní stabilita: 

                                          

        
        

        
       

 
               

         
           

       √
    

       
 √

  

     
                    

                                                   

Posouzení normálového napětí za ohybu: 
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11. Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh dispozičního, stavebního a konstrukčního řešení 

modulárního rodinného domu navrženého na bázi dřeva, který má možnost jednoduché 

přístavby v závislosti na změnách prostorových požadavků obyvatel domu. 

Rámový konstrukční systém vychází z pravidelného rastru 625 mm. Obvodové i vnitřní stěny 

jsou tvořeny sloupky STEICO wall SW 60/200. Vodorovný nosný systém podlahy se skládá 

z průvlaků z rostlého dřeva C 24 o průřezu 180 x 240 mm a podlahových nosníků STEICO 

joist SJ 90/240. Průvlaky jsou uloženy na zemních vrutech nad úrovní terénu. Stropní nosný 

systém je tvořen prostými nosníky STEICO joist SJ 45/300. Tyto nosníky jsou uloženy na 

nosné obvodové a vnitřní stěny, popřípadě na průvlaku z lepeného lamelového dřeva GL 24h 

průřezu 160 x 300 mm.  

Veškeré navrhované nosné prvky a spoje byly posouzeny dle mezního stavu únosnosti a 

mezního stavu použitelnosti. Výpočet byl proveden ručně, popřípadě byl použit statický 

software Scia Engineer 2013.0. 

Kromě statických výpočtů bylo v diplomové práci provedeno posouzení jednotlivých 

navržených skladeb z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární odolnosti.  
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Přílohy 

Příloha 1 – Rozměry STEICO nosníků  

 



 

Příloha 2 – Detaily napojení STEICO prvků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3 – Stropní nosník (charakteristické hodnoty zatížení jsou uvedeny v kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy): 

 

 

Zatížení sněhem: 

 

 

Zatížení větrem: 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4 – Stropní průvlak (charakteristické hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

Průhyby: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

 



 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5 – Trámová botka BSN 

 



 

 

 

 

 



 

Příloha 6 – Konvexní hřebík BV/KH 

 

 



 

Příloha 7 – Sloupek v obvodové stěně (char. hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy):    Zatížení větrem: 

       

Zatížení od stropního nosníku:   

stálé:    sníh:    vítr: 

     

 

 

 



 

Příloha 8 – Sloupek ve vnitřní stěně (char. hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé:  Zatížení od stropního nosníku: stálé:  sníh:  vítr: 

   

  

Příloha 9 – Podlahový nosník (charakteristické hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy): 

 

Zatížení užitné: 

 



 

Zatížení od stropního nosníku - stálé: 

 

Zatížení od stropního nosníku - sněhem: 

 

 

Zatížení od stropního nosníku - větrem: 

 

Zatížení od stěn - stálé: 

 

 

 

 

 



 

Příloha 10 – Krajní podlahový průvlak (hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

Zatížení užitné: 

: 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

 

Průhyby (hodnoty jsou uvedeny v mm): 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

 

 



 

Zatížení užitné: 

 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

 

Příloha 11 – Střední podlahový průvlak (hodnoty zatížení jsou uvedeny v kN a kNm
-1

) 

Zatěžovací stavy: 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

 

Zatížení užitné: 

 

 

 

 



 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

 

Průhyby (hodnoty jsou uvedeny v mm): 

Zatížení stálé (včetně vlastní tíhy) 

 

Zatížení užitné: 

 

Zatížení sněhem: 

 

Zatížení větrem: 

 

 



 

Příloha 12 – Konstrukční úhelník AG40412 

 

 

 



 

Příloha 13 – Zemní vruty KRINNER 

 



 

 



 

 

 

 



 

Příloha 14 – Požární odolnost obvodové stěny 

 



 

Příloha 15 – Schéma konstrukce podlahy 

 

Příloha 16 – Schéma konstrukce stropu 

 



 

Příloha 17 – Pohledy - schéma 

 

 



 

Příloha 18 – Odvodnění střechy - schéma 

 

 

 

 


