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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh rodinného domu. Volba daného 

řešení spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí od jeho architektonického 

ztvárnění. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit dispoziční řešení rodinného domu, na které budou 

navazovat návrhy skladby vodorovných a svislých konstrukcí.a v celkovém měřítku 

mohla  Vytvoření optimálního návrhu vybraných konstrukčních prvku a jejich 

posouzení, dle mezních stavu únosnosti a použitelnosti a celkové stability budovy, 

bylo nedílnou součástí bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The aim of this thesis was to create a design house. The choice of the solution lies in 

the design of the house, which is derived from its architectural design.  

The main task was to create a layout of the house, which will  

proposals to establish a track horizontal and vertical structures  at an aggregate level 

to creating an optimal design of selected structural elements and their assessment by 

limit state design and usability and overall stability of the building was an integral 

part of the thesis. 
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1 ÚVOD 

 

Zadání bakalářské práce bylo zpracovat statické posouzení dřevostavby 

z rodinného domu z lehkého skeletu. Stěžení je vytvořit konstrukci, které bude 

odolávat veškerým zatížení a nepříznivým vlivům, které na něj působí a zároveň 

bude svým architektonickým ztvárněním a dispozičním řešením vytvářet 

příjemné prostředí pro bydlení. 

Jedná se o dřevostavbu, kde je důležité zejména dimenzace nosných prvků. 

Konstrukce z lehkého dřevěného skeletu musí odolat působení bočního větru. 

S tím je spojena stabilita celé budovy a její statické posouzení. Musí být zajištěna 

horizontální tuhost konstrukce. 

Podlahy a stěny musí být dostatečně zvukově odděleny, aby nebyla narušena 

zvuková pohoda jednotlivých místností. S tím souvisí kmitání stropů a přenášení 

krokových vibrací. Z tohohle hlediska musí být zajištěna dostatečná tuhost stropů 

a vyřešena otázka zvukové izolace v konstrukci. 
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2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh rodinného domu. Volba daného 

řešení spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí od jeho architektonického 

ztvárnění. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit dispoziční řešení rodinného domu, na které budou 

navazovat návrhy skladby vodorovných a svislých konstrukcí.a v celkovém měřítku 

mohla  Vytvoření optimálního návrhu vybraných konstrukčních prvku a jejich 

posouzení, dle mezních stavu únosnosti a použitelnosti a celkové stability budovy, 

bylo nedílnou součástí bakalářské práce. 
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3 LITERÁRNÍ ÚVOD 

 

3.1DŘEVO 

Dřevo je jedním ze stavebních materiálů, který člověk využíval již nejstarších 

dobách na stavbu obydlí, lávek a mostů. 

Rozvoj dřevěných konstrukcí od minulosti do současnosti vždy úzce souvisel s 

možnostmi výroby, jak z hlediska zpracováni dřeva, tak i spojovaní dřevěných 

konstrukcí. Na dřevěné konstrukce se nejprve používala kulatina, další etapě přibylo 

deskové a hraněné zdivo a později lepené lamelové dřevo a materiály na bázi dřeva. 

Původní spojování dřevěných prvků vázáním různými provazci postupně nahradily 

tesařské spoje a později kovové spojovací prostředky a lepení. 

Současná etapa rozvoje dřevěných konstrukcí započatá na přelomu 70. a 80. let 

našeho století se vyznačuje používáním stále nejnovějších materiálů a konstrukčních 

prvků na bázi dřeva, vykazujících vysoké parametry pevností a dále a vývojem 

nových spojovacích prostředků, které umožňují provádět ty nejnáročnější spoje 

konstrukčních prvků. 

Předpoklady pro širší využití dřeva na stavební konstrukce jsou vytvářeny i tím, 

že jsou formulovány stále dokonalejší metodiky pro navrhování dřevěných konstrukcí 

a metody nedestruktivního zjišťování užitných vlastností dřeva a materiálu na jeho 

bázi. 

Současnosti se dřevo používá při stavbách rodinných domů, hotelů, motorestů, 

stavbách kulturních, sportovních či církevních a na inženýrské konstrukce typu 

stožárů a lávek. Dřevo se též používá na zemědělské a průmyslové stavby, především 

proto, že je materiálem odolným chemicky agresivním prostředí. 

Dřevo jako materiál na stavební konstrukce je materiálem perspektivním, neboť 

se v přírodě stále obnovuje, díky svému organickému původu splňuje náročné 

ekonomické požadavky a je materiálem energeticky nenáročným a cenově 

přijatelným. [9] 
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3.2LESY A DŘEVO V ČR 

 

3.2.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

   Výměra lesa se trvale mírně zvyšuje na současných 2634 tisíc hektarů. 

Lesnatost 33,4%. V druhové skladbě lesů převažují jehličnany – cca 77%. 

Z listnatých stromů převažují dub a buk. [11] 

   Kategorizace lesů je provedena s cílem ozdravit lesy a lépe v nich hospodařit. 

Lesy jsou rozděleny na hospodářské 61,5%, ochranné 3%, zvláštního určení 33,9%. 

Některé lesy plní více funkcí současně.(viz obr. 3.1 a 3.2)  [11] 

 

Obrázek č. 3. 1. – Zastoupení hlavních dřevin [13]     

 

 

 

Obrázek č. 3. 2.  - Struktura vlastnictví lesů v ČR (%) [13]    
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Obrázek č. 3.3. - Výměry lesní půdy a lesnatost podle krajů a celkem za ČR [13]     
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3.3 VLASTNOSTI DŘEVA  

Dřevo má v různých směrech rozdílné vlastnosti. Výrazně se od sebe liší 

vlastnosti sledované rovnoběžné s vlákny a kolmo k vláknům. Ve směru kolmo 

k vláknům se potom ještě od sebe liší vlastnosti v radiálním a v tangenciálním směru 

(viz. obr. 3.4.) [12]     

   Nejlepší parametry pevnosti i tuhosti a zároveň nejmenší deformace od 

účinku teploty, sesycháním či bobtnáním má dřevo ve směru rovnoběžně s vlákny.  

 

Obrázek č. 3.4. - Anatomická stavba jehličnatého dřeva [12] 

Popis k obrázku  

1 – jarní dřevo, 2 – letní dřevo, 3 – letokruh, 4 – jarní tracheida s dvojtečkami, 5 – 

letní tracheida, 6 – pryskyřičný kanálek, 7 – dřeňový paprsek, 8 – příčná tracheida 
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3.3.1 ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ SMĚRY VE DŘEVĚ 

Obrázek č. 3. 5. – základní anatomické směry ve dřevě [ 17] 

AS – axiální směr 

RS – radiální směr 

TS – tangenciální směr  

 

 

 

 

 

 

Axiální směr, který je rovnoběžný s podélnou osou kmene. 

Radiální směr, který je vedený ve směru dřeňových paprsků a je kolmý na 

plochu tangenciálního řezu.(viz obr č. 3.5.)  

Tangenciální směr, který má směr tečny k letokruhům a je kolmý na plochu 

radiálního řezu. [12] 

 

3.4 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DŘEVA  

Fyzikální vlastnosti dřeva jsou v důsledku této anatomické stavby v každém 

směru – řezu výrazně odlišné. Vliv na vlastnosti dřeva má jádro a běl kmene (viz. 

Obr. č. 3. 6.), které se vytváří postupně s růstem dřeva. Jádro dřeviny je tmavěji 

zabarvené, jeho dřevo má větší pevnost, lépe odolává hnilobě a vlhkost má kolem 

30%. Běl dřeva je většinou světlá, je vždy po obvodě kmene a zvláště u smrku, jedle 

a buku je rozdělena na dvě části – vnitřní sušší (zralé dřevo) s vlhkostí 50 až 80% a 

vnější vlhkost až 180%. Šířka běli závisí na koruně a stáří stromu. Voda ve dřevě je 

ovlivňuje vlastnosti dřeva a způsobuje často jejich zhoršení. Se změnou obsahu vody 

ve dřevě jsou spojeny změny fyzikálních a mechanických vlastností, odolnosti proti 

houbám a napadením hmyzem a dalšími procesy. [12] 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.6. – Letokruhy [14]     

 

 

3.4.1 VLHOST DŘEVA 

Vyjadřuje se podílem hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu. Vlhkost 

se vyjadřuje nejčastěji v procentech (%). [12] 

 

3.4.1.1 STUPEŇ VLHKOSTI: 

1. stupeň - je vlhkost čerstvého dřeva, příklady: DUB běl - 77 %, jádro - 74 %, 

BOROVICE běl – 120%, jádro – 33%. 

2. stupeň - je vlhkost mokrého dřeva, vyskytuje se u dřeva bazénovaného nebo plaveného, 

nebo 

na skládkách pod ochranným postřikem, může dosahovat až 200 %. 

3. stupeň - vlhkost na vzduchu vyschlého dřeva (15 - 20 %). 

4. stupeň - vlhkost uměle sušeného dřeva (6 - 12 %). (viz. Obr. č. 3.7.) 

[12] 
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Obrázek č. 3.7. - Rovnovážná vlhkost dřeva [18] 

 

3.4.2 HUSTOTA DŘEVA 

Je základním údajem zvláště ve vztahu k mechanickým vlastnostem dřeva. Čím 

vyšší hustota, tím vyšší je pevnost a tuhost dřeva. Předpokládána hustota je určována 

při 12% vlhkosti, dle současné EN 384/06.9/. Hustota dřeva je charakterizována 

podílem hmotnosti a objemu dřeva při určité vlhkosti. Hustota dřeva se zvyšuje s 

vlhkostí, ale hmotnost a objem dřeva nerostou stejným způsobem. Průměrná hustota 

dřeva jehličnatých dřevin se pohybuje mezi 350 a 500 kg/m
3
, listnatých dřevin mezi 

640 a1080 kg/m
3 

– obojí při 12%ním obsahu vlhkosti. Na hustotu dřeva má vliv také 

šířka ročních kruhů a podíl letního dřeva, stáří stromu a podíl reakčního dřeva. [12]       

 

3.4.3 SESYCHÁNÍ, BOBTNÁNÍ 

 

Je-li vysušené dřevo uložené ve vlhkém prostředí, pohlcuje vlhkost a jeho 

rozměry se zvětšují – bobtná. Dřevo bobtná až do BNV. Ve směru Ve směru 

podélném bobtná o 0,1 až 0,6 %, ve směru radiálním bobtná o 3 až 6 % a ve směru 

tangenciálním bobtná o 6 až 12 %. Sesychání je opak bobtnání. [12]       
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3.5MECHANICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA 

 

Dřevo má schopnost vzdorovat účinkům vnějších mechanických sil. Dále má 

v různých směrech různé mechanické vlastnosti. [12]       

 

3.5.1 PRUŽNOST DŘEVA 

 

je vratná deformace dřeva působením vnějších sil; dřevo se ale po jejich 

působení vrací do původního tvaru. Modul pružnosti se udává v MPa, vyjadřuje 

napětí, při němž se v mezích pružnosti mění pevnostní parametry dřeva. Modul 

pružnosti se mění v závislosti na druhu dřeviny, na vlhkosti, na anizotropii, na vadách 

dřeva a na objemové hmotnosti. Modul pružnosti se zkouší podle ČSN EN 408. [12]       

 

3.5.2 PEVNOST DŘEVA 

Je nevratná deformace nebo celkové porušení dřeva působení vnějších sil. 

a) Pevnost v tahu 

Je odolnost dřeva proti působení síly, která se jej snaží prodloužit, při 

přeskočení meze pevnosti dřevěný prut praská. Na pevnost v tahu má vliv směr 

vláken, vlhkost dřeva a objemová hmotnost.  

b)Pevnost v tlaku 

Je odpor, který klade dřevo vnější síle, jež se snaží dřevo stlačit. Na pevnost 

v tlaku má vliv směr vláken, vlhkost dřeva a objemová hmotnost.  

c)Pevnost ve smyku 

Je odolnost dřeva proti působení vnějších sil, které se snaží posunout jednu část 

tělesa po druhé. Pevnost ve smyku se zkouší podle ČSN 49 0118, ovlivňuje ji 

vlhkost, objemová 

hmotnost, anatomická stavba. 

d)Pevnost v ohybu  

 Je schopnost dřeva odolávat zatížení, je-li materiál podepřen a síla působí 

mimo 

tyto podpěry. Pevnost v ohybu je zkoušena podle ČSN 49 0115. Důležitá je u 

nosníků a stropních trámů. 

e)Pevnost ve vzpěru  

Je to zvláštní případ tlakové pevnosti a částečně zde spolupůsobí pevnost v 

ohybu. Vyskytuje se u stojek a podpěrných sloupů.  
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Obrázek č. 3. 8. – Pracovní diagram dřeva  [19] 
 

 

 

 

 

f)Příčná pevnost proti rázovému ohybu (houževnatost) 

Schopnost dřeva odolávat síle, která působí v pohybu po určité dráze a zatěžuje 

element rázově (přerážecí práce). [12]      

 

3.5.3 TVRDOST DŘEVA 

Tvrdostí dřeva rozumíme velikost jeho odporu proti vnikání cizího tělesa. 

Tvrdost dřeva ovlivňuje: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová hmotnost, 

anatomická stavba. [12]      
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3.5.4 ŠTÍPATELNOST DŘEVA 

Je to schopnost dřeva dělit se působením klínu na části. Štípatelnost dřeva se 

zkouší podle ČSN 49 0119, ovlivňuje ji: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová 

hmotnost, anatomická stavba. [12]      

 

 

3.5.5 OHÝBATELNOST DŘEVA 

Je to schopnost materiálu přijmout účinkem vnějších sil nový tvar a podtrženo, 

i když síly přestaly působit. Ohýbatelnost ovlivňuje množství ligninu ve dřevě. Dřevo 

sedá plastifikovat teplem a vlhkem, ale také chemicky (např. čpavkem). Po ohnutí, 

aby byl ohyb fixován, se dřevo vysuší [12]       
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3.6LEHKÉ DŘEVĚNÉ SKELETY (LDS) A STŘECHY  

 

3.6.1 TRADICE A VÝVOJ SYSTÉMU 

Vzhledem k výchozí surovině- strom, kulatina – jsou rámové konstrukce 

převažující formou dřevěného stavění. Do poloviny 19 století byly aplikovány 

výhradně těžké skelety s masivními sloupy, trámy, vaznicemi a krokvemi bud 

v podobě středověké hrázděné konstrukce, nebo flexibilnějšího středně – 

rozponového trámu. Americká legenda /obrázek / spojuje zdi lehkého skeletu 

s Chicagem a tesařem Tailorem, který v roce 1833 místo tradičního těžkého skeletu 

použil na stavbu kostela Panny Marie lehké dřevěné profily 2x4 a 2x8 palců (cca 5 

x10 a 5 x 20 cm) a ve chvíli geniální intuice realizoval rámovou konstrukci 

s hřebíkovými spoji, která je označována jako Baloon frame system – (viz. obr. č. 

3.9) Osová vzdálenost sloupků a stropnic je 16 palců (cca 40cm) sloupky přes dvě 

podlaží průběžné. [11]    

   

Obrázek č. 3.9. Baloon frame systé [11]                  3.10. Platform frame systém [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá spíše montážní než konstrukční varianta Platform frame system – (viz. 

obr. č. 3.10.) Má sloupky na výšku jednoho podlaží a stala se postupně převládající 

formou americko – kanadském bytovém ( nejen ) stavění a s dílčími úpravami je 
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užívána dodnes. Po roce 1920 se idea lehkého dřevěného skeletu začala uplatňovat 

v Evropě, zvláště v Německu a Skandinávii. Na (viz. obr. č. 3.11.) je princip 

dřevěného skeletu podle návrhu K. Wachsmanna z roku 1930 obr. Wachsmann 

působil v tomto období v dessavském Bauhausu a úzce spolupracoval s W. Gropiem. 

Vznikla první sídla dřevěných rodinných domů ( Leupnitz – Neuostra u Dráždaň ) i 

vilové individuelní domy ( m.j. dům A. Einsteina u Potsdam). Po roce 1960 PFS 

expandoval i do Japonska – země, která od středověku široce užívá a rozvíjí 

sofistikovaný dřevěný skelet založený na KIWARI – proporčním řádu. Dřevěným 

PFS ovlivnil i vývoj ocelových konstrukcí pro nízkopodlažní zvl. bytové objekty. 

Z lehkých za studena válcovaných profilů a se šroubovými spoji je navržen a 

realizován ocelový PFS (viz. Obr. č. 3.12.). Podobné profily sloupků i stropnic, stejná 

půdorysná modulace. Tloušťka plechu 1,5 mm. [11] 

 

 

 

Obrázek č. 3. 11. – dřevěný skelet [11] 
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Obrázek č. 3.12 . – Lehký ocelový skelet [11] 

 

 

Úspěch a rozšíření PFS je dán zvláště následující fakty: 

-otevřenost a flexibilita skeletu, která umožňuje značně rozmanité dispoziční a 

objemové řešení (viz obr. č. 3.13.) 

- otevřenost vůči novým funkčním, materiálovým a technologickým 

možnostem a požadavkům 

- jednoduché hřebíkové nebo vrutové spoje 

- rozměrová unifikace základních konstrukčních prvků a unifikovaná 

modulační síť 

- malá hmotnost – snadnost a rychlost montáže s investičně nenáročnými 

montážními prostředky [11] 
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Obrázek č. 13 – Rodinný dům z dřevěných panelů a jeho montáž [15] 

 

 LDS má tří organizačně – technologické formy: 

a) Staveništní – řemeslná forma, kdy zhoblovaných subjektivně – opticky, 

nebo lépe objektivně – mechanicky vybraných, resp. odzkoušených prvků na stavbě 

jsou montovány stěny a stropy (viz. obr. č. 3.14.) Neomezené – individuelní 

projektové řešení, minimální investiční nároky, delší doba výstavby. Této výchozí 

formě bude věnována hlavní pozornost. [11] 

 

 

Obrázek č.3.14. – Staveništní montáž [15] 
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b) Průmyslová (dílenská) výroba panelů (stěnových, stropních, střešních 

atd.) optimálně kompletizovaných. Výrobní styky obdobné jako u staveništní formy, 

montážní odlišné vzhledem k nepřítomnosti nosné konstrukce „ zevnitř “. Na (viz. 

obr. č. 3.16.). je výrobní linka dřevěných panelů. Závislosti na investičních nákladech 

má výroba dílenských, mechanizovaných nebo automatizovaný charakter. 

Předpokladem této varianty je řešení typových objektů – nejčastěji rodinných domů. 

Ekonomická efektivnost průmyslové výroby začíná na 50 až 100 objektech ročně. Na 

(viz. obr. č. 3.15.) je typový rodinný dům. [11] 

 

Obrázek č. 3.15. – Rodinný dům z dřevěných panelů [15] 

 

 

 

Obrázek č. 3.16. – Univerzální mechanizovaná linka dřevěných panelů [11] 
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c) Průmyslová (dílenská) výroba prostorových jednotek a) – Box Unit, n – 

Ramzalle. I zde se vychází z principu LDS, ale stěny a stropy jsou většinou zdvojeny 

a montážní styky jsou v tomto směru specifické na (viz. Obr. č. 3.17. vlevo) je 

schéma konstrukce dřevěné prostorové jednotky, (viz. Obr. č. 3.17. vpravo) objekt 

z prostorových jednotek. Tato forma byla rozšířena zvláště 70 letech s cílem 

minimalizovat staveništní pracnost. Současnosti, vzhledem k limitovanému 

dispozičnímu i objemovému řešení domů je užívána především pro výstavbu 

jednodušších a dočasných objektů. [11] 

 

 

 

Obrázek č. 3.17. – Konstrukce dřevěné PJ [11] 

 

 

 

3.7NOSNÉ KONTRUKCE: 

 

Na (viz. obr. 3.18.) je počítačový model nosné dřevěné konstrukce 

třípodlažního bytového domu se střechou z příhradových vazníku v modifikovaném 

stavu PFS a v menším měřítku pak tři první montážní fáze, které se v každém podlaží 

opakuji. Pro přehlednost je vypuštěno oplášťování stěn. Věnujeme nejdříve pozornost 

konstrukčně – materiálovému řešení stěn a stropů. [11] 
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Obrázek č. 3.18. – Model nosné dřevěné tří podlažního bytového domu [11] 
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3.8 STĚNY 

Ve staveništní – řemeslné variantě jsou svislé konstrukce LDS zhotovovány 

podobě stěn na podlaze daného podlaží tj. jednotlivé tyčové prvky jsou spojovány 

hřebíky, resp. vruty. Konstrukční oplášťování stěn lze realizovat buď horizontální, 

nebo po osazení celé stěny na místo vertikální poloze (od druhého podlaží bez lešení 

nemožné). Délka stěn vzhledem k jejich hmotnosti a omezené tuhosti by neměla 

přesáhnout 7,2 m. Na (viz. Obr. 3.19. a 3.20.) je dřevěný rošť nosné fasádní stěny. 

[11] 

 

 

 

Obrázek č. 3.19. – Dřevěný rošt a obvyklé profily fasádní konstrukce [11] 
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Obrázek č. 3.20. – Dřevěný rošt [15] 

 

Původní americké verzi mají všechny prvky s výjimkou překladů rozměr 50/100 mm 

a  vzdálenost cca 400mm. Evropské modifikací závislosti na odlišných zvyklostech a 

standardech zvláště požárních, jsou často používány profily v tl. 60 mm. Osová 

vzdálenost sloupků je obvykle 600 nebo 625 mm dle výrobních šířek konstrukčních 

nebo interiérových obkladových plášťových materiálů. Na (viz. Obr. 3.21.) jsou 

detaily hřebíkových styků dřevěného roštu. [11] 

 

 

 

Obrázek č. 3.21. – Hřebíkové styky roštu [11] 
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Údaje o hřebících se vztahují k jejich obvyklému kruhovému průřezu. Pokud 

jde o překlady okenních otvorů, lze je uvedených dimenzí aplikovat do rozponů cca 

2000 mm. Nad tento rozpon je nutné užít lepené – dřevěné, nebo spřažené ocel – 

dřevo – nosníky. Pro větší rozpony, kdy nevyhovuje šířka uložení překladu 50 až 

resp. 60 mm je nutno podporu zdvojit (nebo tloušťku sloupku odsadit), resp. obecně 

zesílit. Na (viz. obr. 3.23.). je vnitřní stěna s dveřním otvorem o šířce maximálně 

1500 mm a stěna s maximální výškou a šířkou otvoru 2400 mm. Pro první případ 

běžně vyhoví překlad 2 x 50/200 mm, pro druhý případ nutno užít lepený nebo 

spřažený nosník obdobně jako u okenních otvorů (viz obr. č. 3.22.). Větší rozpony 

jsou řešeny atypicky, často s aplikací nízkých příhradových vazníků. [11] 

 

 

 

 

                                     Obrázek č. 3.22. – Překlady okenních otvorů [11] 
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Obrázek č. 23 – Vnitřní nosné stěny s otvory [11] 

 

Konstrukční plášťování stěn několik funkcí. Primérně zajišťuje ztužení stěny a celé 

budovy proti vodorovným silám a vzhledem ke spolupůsobení dřevěným roštem a 

zkrácením vzpěrné délky sloupků podílí se i na přenášení svislého zatížení. 

Sekundárně případě fasádních stěn vytváří ochrannou skořápku proti klimatickým 

vlivům, případě vnitřních stěn usnadňuje akustický návrh a obou případech má vliv 

na požární odolnost stěn a celé budovy. [11] 

Konstrukční plášťování stěn nahrazuje vzpěry a diagonály používané v těžkých 

a v počátku rozvoje i lehkých dřevěných skeletech. Většinou se navrhuje 

jednostranné plášťování případě většího zatížení od vodorovných sil a malé délky 

smykových stěn lze navrhnout oboustranné plášťování. V závislosti na optimalizaci 

požadavků tuhosti stěn a nákladů plášťování jsou používány zvláště následující 

materiály: [11] 

-smrková prkna připojovaná vodorovně nebo diagonálně (lepší varianta) 

vzhledem k malé účinnosti používána jen výjimečně – tl. 20 – 25 mm 

- smrkové nebo bukové překližky – vzhledem k vyššímu E velmi efektivní – tl. 

8 – 12 mm 

- velkotřískové desky OSB (Oriented Standart Board) – tl. 12 – 16 mm 

- dřevotřískové desky DTD – tl. 13 – 18 mm 



27 

 

- COM – PLEY – kombinace překližkových dýh a desek dřevního odpadu – tl. 

12 – 16 mm 

- Sádrovláknité desky SVD – menší mechanický ale vyšší požární efekt – tl. 

12,5 – 18 mm [11] 

 

Připojení Plášťů dřevěnému roštu má tři varianty: 

-lepený spoj, který lze spolehlivě provést jen v podmínkách průmyslové ( 

dílenské ) výroby je nejúčinnější – hřebíkový spoj běžný pro staveništní -  řemeslnou 

variantu dává uspokojivé výsledky – sponkový spoj ( drát 1,5 až 2 mm) je nejméně 

vhodný. Na(viz. obr. č. 3.24.) je znázorněno konstrukční plášťování fasádní stěny 

překližkou resp. OSB nebo DTD. [11] 

 

 

 

Obrázek č. 3.24. – Konstrukční plášťování stěn  [11] 

 

Pláště jsou orientovány svisle, t.j. ve směru vláken vrchních dýh překližky, 

resp. ve směru orientace třísek což je vhodné z hlediska svislého zatížení, rozměrové 

modulace dřevěného roštu a případně menšího prořezu. Z hlediska resistence vůči 

vodorovným silám je vhodná vodorovná orientace. Pláště musí být připojeny 

k roštům bezpodmínečně po celém obvodě a pokud není k dispozici délka na výšku 

podlaží ( obvykle jen 2400 a 2440mm ) nutno do roštu vkládat jinak nepotřebnou 

výztuhu. Mezi jednotlivými deskami je nezbytná dilatační spára 2 mm vhledem 

k růstu vlhkosti desek průběhu výstavby z původních desek na 14 až 16 %. 
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V případě hřebíkových spojů jsou v hodné hřebíky 2,8 nebo 3,15/56 až 63mm 

se širokou hlavou. Vzdálenosti hřebíků po obvodě max 100, uprostřed 200 mm. 

Americká praxe i standard NBC/9,4, 6 a 7/ je tolerantnější a vzdálenosti hřebíku jsou 

150, resp. 300 mm, při osové vzdálenosti sloupků 400 mm. Nároží stěn jsou 

hřebílkovaná hustěji. Německá praxe /9,8/ je naopak náročnější – po obvodě i 

uprostřed hřebíky 2,5/60 osové vzdálenosti 50 mm. DIN 1052/9,9 vyžaduje po 

obvodě max 80 mm, uprostřed 225 mm, při osové vzdálenosti sloupků 600 resp. 620 

mm. Předpokládá se výška podlaží do 3 m a překližky nebo OSB a DTD uvedených 

v tlouštkách. Všechny hřebíky jak pro spoje dřevěného roštu, tak pro plášťování jsou 

pozinkovány. [11] 

 

Únosnost stěny od svislého zatížení předpokladu uvedených na (viz. obr. č. 

3.25.), při obvyklé konstrukci to je sloupky 50/100 mm osové závislosti 600 mm a 

plášťování vodovzdornou smrkovou překližkou tl. 10 mm. Celkové výpočtové 

rovnoměrné zatížení qd=3,5 Kn/m
2
 odpovídá užitnému zatížení bytových budov. 

V tabulce 3.1. jsou uvedeny výpočtové charakteristiky stěnového panelu o šířce 1200 

mm při spolupůsobící šířce plášťů bef=1050 mm a zohlednění rozdílných modulů 

pružnosti dřevěných sloupků a překližkového pláště (Rcd// =8 MPa, E// =6000Mpa) 

maximální síla Md je stanovena pro střední nejvíce zatíženu stěnu. V obrázku (viz 

obr. č. 3.26.) jsou analyzovány obě varianty s jedním i oboustranným plášťováním. 

Z výpočtu lze udělat závěr, že z hlediska svislého zatížení lze i při jednostranném 

plášťováním použít tento typ konstrukce pro čtyřpodlažní bytové domy. Napětí 

ve sloupcích a pláštích nepřekračují mezní hodnoty. Obdobné charakteristiky mají i 

stěny plášťované OSB nebo DTD. Vzhledem k nižšímu E jsou napětí ve sloupcích 

mírně vyšší a pláštích nižších. Se zvětšováním profilu sloupku na 60/120 se výrazně 

zvýší statická i požární bezpečnost konstrukčního systému. [11] 
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Obrázek č. 3.25. – Předpoklady pro maximální svislé zatížení střední stěny [11] 

 

Tabulka 3.1. - Výpočtové charakteristiky stěnového prvku [11] 
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Při zkouškách ČVUT – FS/9.10/ byla ověřena mezní únosnost stěnových panelů se 

dvěma překližkovými plášti při svislém zatížení. K porušení zkušební stěny došlo při 

zatížení 282 kN, což vzhledem k normové únosnosti pro čtyři podlaží představuje 

spolehlivost cca 4,7 násobku. Za vyhovující spolehlivost se pokládá 2,5 násobná. 

Vodorovné vybočení z roviny stěny mezi výpočtové únosnosti nebylo zjištěno. Při 

současném svislém a vodorovném zatížení byla mezní únosnost 200 kN, to je 

spolehlivost cca 3,3 násobná. Vzhledem k malému stálému svislému zatížení 

konstrukce LDS – většinou 0,6 až 0,8 KN/m
 2

 (porovnání se zděnými nebo 

betonovými konstrukcemi 5 – 8x méně) roste význam vodorovného zatížení od větru 

(resp. zemětřesení). Malá hmotnost vyžaduje kotvení stěn v přízemí k základům a 

svislé propojení stěn v každém vyšším podlaží, resp. jejich připojení ke stropům. Na 

obr. 3.26. jsou čtyři základní varianty ocelových pozinkovaných kotev. Kotvy ve 

variantě kotevních šroubů (I. a II.) nejčastěji Ø 12 mm jsou při betonáži osazeny do 

základových pasů a mají značné nároky na přesnost osazení (+,- 2 mm). Také 

osazování stěn na trny kotev může způsobovat montážní obtíže. Varianta I. Je méně 

vhodná i proto, že tahová síla není přenášena bezprostředně do sloupků stěny. 

Osvědčuje se varianta III. – kotvy vrtané dodatečně pro osazení stěn – (viz. obrázek 

3.26.) Vrtaná kotva vyžaduje širší základ jednak vzhledem k lícovému osazení stěny, 

jednak minimální vzdálenosti vrtaného otvoru od kraje základového pasu 100, lépe 

125 mm kotevní pásovina má nejčastěji profil 3/50 mm a do sloupku je připojována 

nekorodujícími vruty nebo hřebíky. Kotvy všech typů mají většinou únosnost 4 – 6 

KN v tahu a 2 – 4 KN ve střihu. [11] 
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Obrázek 3.26.-Varianty kotev nosných stěn a kotvení stěny do základů vrtanou 

soupravou [11] 

 

 Počet kotev je stanoven na základě výpočtu a zároveň se řídí těmito empirickými pravidly: 

-minimálně dvě kotvy na každou nosnou stěnu 

- první a poslední kotva 300 až 600 mm od kraje stěny, resp. na kraji větších 

dřevěných otvorů. 

- maximální vzdálenost kotev 2400 mm 

Lícové – exentrické umístění stěny na betonový (resp. zděný z betonových 

tvárníc) základový pás je dáno jednoznačným požadavkem na minimalizaci rizika 

zatékání dešťové vody a vyloučení nákladného, nespolehlivého a neestetického 

plechování, resp. obložení v patě stěny. Pokud je to nezbytné, excentricitu zatížení 

základového pásu lze minimalizovat nebo vyloučit jeho rozšířením pod úrovní terénu. 

Základový pás pod stěnou musí být hladký a vodorovný a do styku je vkládán těsnící 

pás v tl. 5 až 10 mm z lehčeného PE, PU nebo porézní pryže. Tolerance vodorovnosti 

pasu +,- 3 mm. Na (viz. obr. 3.27.) je schéma kotevní nosných – smykových stěn 

nadzemním podlažím. Fasádní stěny lze kotvit přes plášťování výztuhy i ze strany 

interiéru. Vnitřní nosné – smykové stěny jsou kotveny obdobně, protažení kotvy přes 
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stropní konstrukci (v axonometrii je pro přehlednost vynechán prvek pro připojení 

dolního pláště stropu). Kotvení musí být provedeno po dokončení každého podlaží. 

[11] 

      

 

Obrázek 3.27. – Kotvení stěn mezi podlažími [11] 

 

Montážní styk stěn jsou řešeny závislosti na organizačně -  technologické formě 

LDS. Na (viz. obr. 3.28.) jsou vybrané styky vhodné pro staveništní -  řemeslnou 

variantu. Konstrukční plášťovaní je v této fázi montáže pouze na jedné straně stěny a 

všechny sloupky jsou přístupné. Spojení je prováděno hřebíky nebo vruty o délce 80 

mm ve vzdálenostech 300 – 600 mm. Vedle tuhého a geometricky přesného spojení 

stěn musí styk umožnit připojení dalších konstrukčních, ale zvláště vnitřních 

obkladových plášťových materiálů. Montážní styky kompletizovaných průmyslově 

vyráběných dřevěných panelů jsou odlišné vzhledem omezené přístupnosti ke 

sloupkům a požadavku na provizorní stabilitu stěn při montáži. [11] 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Obrázek 3.28.- Montážní styky stěn – staveništní, řemeslná varianta [11] 
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Obrázek 3.29. – Montážní styky kompletizovaných dřevěných panelů systému DOMUS 

OPTIMA [11] 

 

Na (viz. obr. 3.29. jsou montážní styky dřevěného stavebního systému 

s označením DOMUS OPTIMA. Všechny stěny mají jednotné zakončení a 

s drobnými úpravami mohou být použity ve všech typech styků. Z řezů křížového 

styku je patrné, že vždy dva panely jsou zasunuty do mezery, kterou vytváří druhé 

dva panely a tak je zajištěna jejich stabilita po dobu montáže. U přímých a rohových 

styků je tuhost spoje a geometrie stěn zajištěna ortogonálně aplikovanými vruty do 

převrtaných otvorů, u T a křížových styků šikmými vruty Ø 6 – 8 mm. Všechny styky 

jsou kresleny pro lepší názornost bez akustické resp. tepelné izolace a parozábrany.  

Montážní styky prostorových jednotek – (viz. obr. 3.29.) vycházejí ze 

zdvojení stěnové a stropní konstrukce a nutností přenést vodorovnou sílu z jednoho 

na druhý sloupec PJ. To je zajištěno dřevěným prvkem 3 a kotvami dle (viz. obr. 

3.27.) upravenými pro tento účel. Z akustických důvodů je do styku vkládána 

pryžová podložka. Obrázek zachycuje střední styk a styk u fasádního pláště. [11] 
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Obrázek 3.29. – Montážní styky dřevěných prostorových jednotek [11] 

 

Horizontální ztužení v úrovni horního záhlaví stěn je provedeno v celém 

půdorysu každého podlaží, pomocí ztužujícího věnce ze stejných profilů jako jsou 

sloupky dřevěného roštu stěn (viz. obr. 3.30.). Profily jsou hřebílkovány k hornímu 

záhlaví stěn minimální osové vzdálenosti 300 mm tak, aby stěny ve všech stycích 

byly „ převázány“. Ztužující věnec zajišťuje i definitivní přesné osazení stěn a jejich 

zesílení pro osazení stropu. Z důvodu přesnějšího osazení stěn LDS lze podobný 

věnec (bez ztužující funkce) provést i na dolním konci – patě stěn. Téměř nutné 

provést v každém případě, když strop nad základy, resp. nad suterénem je rovněž 

dřevěný. Výška horního – ztužujícího, resp. dolního – montážního věnce je započtena 

do světlé a konstrukční výšky podlaží. [11] 
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Obrázek 3.30. – Horizontální ztužení svislých dřevěných stěn (ztužující věnec) [11] 

 

Pro prvky dřevěných stěn je tradičně používáno kvalitní smrkové nebo borové řezivo 

pevnostní třídy C22 nebo C24 (S I.), výjimečně pro málo namáhané prvky C16 (S 

II.). Z hlediska rizika objemových změn dřeva a následných trhlin zvl. v bezespárých 

vnitřních sádrokartonových obkladech, doporučuje se používat dřevo s vlhkostí pod 

14%. [11] 

Lze použít i vrstvené dřevo, např. KERTO T, pokud to umožní náklady na 

nosnou dřevěnou konstrukci. LVL dřevo má vlhkost kolem 10%. Přes dosud 

nedostatečné zkušenosti s tímto materiálem se nepředpokládají ve srovnání s řezivem 

větší odolnosti konstrukci a výpočtu. Je možná i aplikace dřevěných I profilů, ale 

komplikované styky, mála prostorová tuhost a větší náklady bez přiměřeného efektu 

zatím neumožňují větší rozšíření – (viz. obr. 3.31.) tuhost a větší náklady bez 

přiměřeného efektu zatím neumožňují větší rozšíření. [11] 

 

Obrázek 3.31. – Aplikace dřevěných profilů I profilů [11] 
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3.9STROPY 

 

Bez ohledu na organizačně -  technologickou formu má stropní konstrukce dvě 

základní statické funkce. Bezpečně přenést svislé zatížení a vytvořením relativně tuhé 

desky se podílet na prostorové tuhosti objektu a rezistenci vůči vodorovným silám. 

Svislé zatížení přenášejí především stropnice na přenesení vodorovného zatížení mají 

rozhodující vliv konstrukční pláště a spoje.  [11] 

Jako stropní nosníky z hlediska nákladů a efektivního řešení styků přicházejí 

v úvahu především prvky z rostlého dřeva. Za předpokladu spolupůsobení 

konstrukčních plášťů, normového užitného zatížení 2,25 KN/m
 2

, osové vzdálenosti 

nosníků 600 (resp. 625 mm) a rozpětí do 6 m vyhovuje jehličnaté řezivo pevnostní 

třídy C22 o průřezu 50/200 mm resp. z požárních důvodů 60/220 mm. Pokud není 

uvažováno se spolupůsobením konstrukčních plášťů bude za stejných podmínek 

osová vzdálenost cca 400 mm. S využitím vyšší hodnoty modulu pružnosti ohybu lze 

obdobným způsobem použít prvky z lepeného lamelového vrstveného dřeva. Na (viz. 

obr. 3.32.) je schéma stropu staveništní – řemeslné varianty se spoji stropnic nad 

střední podporou a výztuhami, které omezují kroucení nosníků a umožňují připojení 

konstrukčních plášťů. Nad podporami mají výztuhy zároveň funkci požární a 

akustické bariéry. Podle rozměrů sloupku stěny, resp. šířky ztužujícího věnce je délka 

uložení stropnic 100 – 150 mm což vyhovuje jak z hlediska tlaku v úložných 

plochách tak z hlediska hřebíkových spojů. Minimální délka uložení stropnic bez 

příložek je 70 mm. [11] 
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Obrázek 3.32. – Schéma stropu – staveništní varianta [11] 

 

 

Na (viz. obr. 3.33.) jsou detaily hřebíkového připojení stropnic ke ztužujícímu 

věnci, t.j. ve stádiu montáže před provedením horního konstrukčního plášťování. Na 

(viz. obr. 3.34.) je stykování stropnic nad podporou s pomocí překližkových příložek, 

ocelové styčníkové desky nebo profilu řeziva. Uložení stropnic vedle sebe – detail E 

– má výhodu dostatečné délce uložení, ale vede ke komplikacím oplášťováním 

stropu. Stropnice lze stykovat i mimo podporu v místě minimálního ohybového 

momentu pokud hřebíkový, svorníkový nebo jiný spoj přenese danou smykovou sílu. 

Délka oboustranné příložky z řeziva nebo překližky je cca 800 mm, ocelové jsou 

kratší. [11]  
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Obrázek 3.33. – Připojení stropnic ke ztužujícímu věnci [11] 

 

 

 

 

Obrázek 3.34. - Spojení stropnic nad podporou a mimo podporu [11] 

 

 

Ve směru rovnoběžném se stropnicemi lze navrhovat konzoly do cca 1,5 m, při 

zesílení stropnic do cca 2 m. Ve směru kolmém ke stropnicím je řešení náročnější a 

konzolové nosníky musí být kotveny do zdvojené nebo jinak zesílené stropnice. Max. 

vyložení cca 1,2 (viz. obr. 3.35. ). [11] 
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Obrázek 3.35. – Konzola kolmá na stropnice [11] 

 

 

Řešení stropů – kompletizovaných stropních panelů se příliš neliší od 

staveništní varianty. Podle šířky panelů je každý třetí až pátý stropní nosník zdvojen a 

musí být zabezpečeno přenesení zatížení na sousední panely. To lze zajistit vložením 

bukového pera, překližkovými nebo ocelovými spojkami a dostatečně tuhou 

podlahou. Hřebíkové připojení ke stěnám respektuje uzavřenost panelu a je 

provedeno především přes průběžné krajní výztuhy. I když vhledem probíhajícímu 

dolnímu plášti jsou uložené podmínky příznivější než ve staveništní variantě, má být 

šířka střední podpory min. 150 mm. [11] 

Konstrukční plášťování -  (viz. obr. 3.36.) jak již bylo uvedeno má rozhodující 

vliv na tuhost stropní desky a resistenci celého objektu vůči vodorovným silám. Při 

menších rozponech a nižších objektech (cca do 3,6 m a 2 podlažích) lze navrhnout 

pouze horní konstrukční plášť jinak je nezbytné oboustranné konstrukční plášťování. 

Jako plášťový materiál jsou vzhledem k vysokým hodnotám Em nejvýhodnější 

bukové vodovozvdorné překližky v tl. 10 – 15 mm, s menším konstrukčně – 

statickým, ale větším nákladovým efektem lze úspěšně použít desky OSB nebo DTD 

v tl. 13 – 20 mm.  [11] 
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Obrázek 3.36 – Konstrukční plásťování stropu staveništní varianta [11] 

 

Většina konstrukčních plášťů má rozměry cca 1200x2400 mm a je nezbytné 

zajistit jejich připojení po celém obvodě a ke všem výztuhám. Nejefektivnější je 

lepený spoj, který lze snadno a kontrolovatelně provést v dílenské nebo průmyslové 

výrobě. I v případě hřebíkových spojů prováděných na staveništi je žádoucí alespoň 

horní plášť nanést na horní hrany stropnic a výztuh před hřebílkováním vrstvu 

adheziva. Hřebíky pak mj. mají funkci lisovací síly. Jsou používány hřebíky Ø 2,8 

nebo 3,15 mm v délkách které odpovídají tloušťce pláště a dostatečné penetraci. 

Vzdálenosti hřebíků vycházejí z praxe, zahraničních standardů a experimentálních 

zkoušek. Na (viz. obr. 3.37.) jsou detaily připojení konstrukčních plášťů ke 

stropnicím a pomocným prvkům. Aplikace sponek je možná za předpokladu 

provedení výpočtu nebo průkazné zkoušky. [11] 
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Obrázek 3.37. – Připojení konstrukčních plášťů ke stropnicím a pomocným                

prvkům [11] 

 

Kapacita únosnosti stropu z rostlého, (resp. vrstveného dřeva) má své možností 

a omezení. V tabulce 9.2 jsou výpočtové charakteristiky stropů při následujících 

předpokladech: [11] 

 

Tabulka 3.2. – Výpočtové charakteristiky dřevěných žebrových konstrukcí [11] 
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-Spolupůsobící šířka konstrukčních plášťů bef – stanovena dle ČSN – 73 – 1701 

a s malými rozdíly vyhovuje i dřívější DIN 1052 – TEIL – 1. Podle ENV 1995 – 1 – 

1 (odst. 5.3.2) je zvláště z hlediska boulení spolupůsobící šířka menší. [11] 

- použité materiály: - řezivo třídy S I, průřezy 50/200 mm, Em= 10 000 MPa, 

G= 650   MPa 

- buková překližka tl. 12, a 15 mm, Em// = 9 000 MPa, Em┴=  

3 500 MPa 

                               - dřevotřísková deska tl. 17 mm, Em= 2 500 MPa (v obou 

směrech) 

- Konstrukční návrh – osová vzdálenost stropnic 575, výztuhy po 1 200 mm – 

překližky mají vlákna krajních dýh rovnoběžné se stropnicemi 

                               - hřebíkové spoje – hřebíky 3,15/63, ve vzdálenosti 60 mm 

                               - lepený spoj – disprésní lepidlo a hřebíky 3,15/63 mm po   

6 0 mm 

- Stále + užitné zatížení – Normové 2,90 kN/m
2
, Výpočtové 3,50 kN/m

2
, umax= 

1/300 [11]  

 

Při průkazných zatěžovacích zkouškách vybraných stropních panelů „08.10“ o 

šířce 1 200 mm s výše uvedenými parametry byla shledána shoda mezi teoretickým 

výpočtem a naměřenými hodnotami průhybu a napjatosti. Na grafech – obr. 9.32 je 

zaznamenán průhyb stropního panelu z bukové překližky tl. 12 mm na horním i 

dolním plášti – při rozpětí 6 m. Panel „A“ má hřebíkové spoje, panel „C“ lepený spoj 

s hřebíky skutečný – naměřený průhyb je v oblasti normového i výpočtového zatížení 

cca o 20% menší než teoretický a jeho průběh závislosti na zatížení je lineární až 

k mezní únosnosti. Poměr mezi normovou a skutečnou – mezní únosností tj. 

spolehlivost stropní konstrukce se u všech zkoušených prvků na rozpětí 6 m 

pohybuje kolem hodnoty 2,8. Z výpočtu a laboratorních zatěžovacích zkoušek 

vyplívá závěr, že tento typ stropu lze s hřebíkovými spoji navrhovat do rozpětí 4,8, 

případně 5,4 m. Pro rozpětí 6 m je nezbytné použití kvalitní překližky s vyšším 

modulem pružnosti a lepené spoje. V průběhu krátkodobých zkoušek (doba 

normového zatížení 72 h) se vliv dotvarování dřevěné konstrukce výrazně 

neprojeví. Pří dlouhodobém zatížení je tento vliv nezanedbatelný. Na grafu – (viz. 

obr. 3.38.) je zachyceno přetvoření stropního panelu s lepenými spoji na rozpětí 6 m 

v závislosti na čase (74 dnů) při konstantním normovém zatížení 2,9 kN/m
2
. 
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Okamžitá -  pružná deformace je cca 17 mm (< 1:300), zpožděná deformace cca 10 

mm a trvalá deformace po odlehčení stropu cca 6 mm. Po odečtení deformace od 

stálého zatížení cca 0,6 kN/m
2
 – tj cca 3,5 mm zbývá skutečná trvalá deformace od 

dlouhodobého zatížení cca 2 – 3 mm. [11] 

 

 

Obrázek 3.38.-  Teoretický a skutečný průhyb dřevěného žebrového stropu [11] 

 

Žebrové nosníky z lepeného lamelového dřeva by umožnily poněkud větší 

rozpony než 6 m, ale vzhledem k tomu, že spolupůsobící šířka plášťů závisí na jejich 

tloušťce a modulu pružnosti, byl by efekt malý a z hlediska nákladů negativní. Proto 

nejsou používány. Pokud se cena prvků z vrstveného dřeva (LVL, PSL) Přiblíží ceně 

rostlého dřeva bude tento materiál rozsáhle používat konstrukcích LDS. Tab. 3.3. 

jsou údaje výrobce o únosnosti prvků MICROLLAM (LVL, za předpokladu 

maximálního průhybu 1/300) při osové vzdálenosti 625 mm je normové zatížení 1,8 

kN/m. Efekt spolupůsobení plášťovými materiály bude obdobný jako při použití 

řeziva. Konstrukční detaily při použití prvků z GL nebo LVL, vzhledem k jejich 

plným obdélníkovým profilům jsou stejné pří aplikací prvků z rostlého dřeva. [11] 
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Obrázek 3.39.- Dotvarování dřevěného žebrového stropu [11] 

 

Variantou stropních nosníků pro stření rozpětí max. – 7 m jsou I nosníky 

s pásnicemi z rostlého nebo LVL a stojinou tvrdé vláknité, velkostřískové (OSB) 

desky nebo překližky – (viz. obr. 3.40.). Stojiny jsou lepeny do drážek frézovaných 

pásnic. Styky prvků jsou komplikovanější a ve srovnání s variantami z plných profilů 

méně efektivní, nehledně na zatím cca 2,5 krát vyšší cenu oproti prvkům řeziva. 

České výrobky /9.12 a 13/ mají pásnice z rostlého dřeva (70x45) a stojinu z tvrdé 

vláknité desky tl. 8 mm, nebo OSB tl. 10 mm. Výšky nosníků od 200 do 450 mm. 

Americká varianta (TJI nosníky) má pásnice z vrstveného dřeva PSL o tloušťce 38 

mm a šířce 44 – 58 – 89 mm, v závislosti na únosností nosníku. Stojina OSB tl. Cca 

10 mm, výšky nosníku od 241 do 406 mm. Nutno zajistit stabilitu nosníku horním, 

resp. dolním plášťováním a omezit boulení stojiny vložením výztuh hřebíkovými 

spoji. [11] 
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Obrázek 3.40. – Stropní nosníky I profilů a jejich styky [11] 

 

Tabulka 3.3 – Nosníky MICROLLAM – LVL š. 45 mm – dovolená zatížení kN/m [11] 

Ta

bulka 3.4. Mezní rozpětí TJI nosníků (m) s pásnicemi z PSL a stojinou     z OSB. Stálé 

zatížení 0,5 – užitné 2,75 kN/m
2
, osová vzdálenost 625 mm, f < l/300 [11] 

 

Obrázek 3.41. – Stropní příhradové nosníky[11] 

Obrázek 3.42. – Varianty uložení vazníků na podpory [11] 
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Maximální rozpony do 8 mm bez vnitřních podpor lze u LDS docílit aplikací 

nízkých příhradových vazníků spojovaných ocelovými gang – nail deskami – (viz. 

obr. 3.41.). Na (viz. obr. 3.42.) pak uložení vazníků na podpory. Hodnoty jsou 

vztaženy k osové vzdálenosti vazníků 600 mm. [11] 

 

Tabulka 3.5. – Únosnost nízkých příhradových vazníků (kN/m
2
) [11] 

 

 

Jejich únosnost pro běžné zatížené stropy končí na rozpětí 7,3 m při výšce min. 

500 mm. I zde nutno zabezpečit jejich stabilitu horním plášťováním a diagonálními 

výztuhami, případě dolním plášťováním. Stropy z vyšších I nosníků a zvláště 

příhradových vazníků umožňují snadné vedení instalací. Na druhé straně mají 

nevýhodu ve větším – „mrtvém“ oběstavěném prostoru a menší tuhosti stropní desky 

v jejich rovině. [11] 

 

3.10 SLOUPY A PRŮVLAKY 

 

Organizace rámů dřevěného skeletu ve formě stěn a stropnic je u LDS 

převažující, ale nejsou vyloučeny samostatné sloupy a rámy jako u tradičního -  

těžkého skeletu za předpokladu, že především stěny zajišťují dostatečnou prostorovou 

tuhost. V relaci těžkým skeletům, subtilní sloupy a průvlaky mají vždy kloubové 

spoje. Na (viz. obr. 3.43.) je schéma jednoduchého dvoupodlažního objektu se zcela 

volným dispozičním uspořádáním. Podle velikosti zatížení a rozponů je navržen buď 

jen střední -  podélný rám, nebo dva vnitřní příčné rámy, resp. kombinace obou. [11] 
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Obr. 3.43. Schéma objektu s fasádními stěnami a vnitřními průvlaky [11] 

 

 

Obr. 3.44. Detail styků [11] 

 

 

Krajní sloupy rámu jsou vloženy připojeny mezi sloupky obvodových stěn – 

(viz. obr. 3.44.) (D). V případě pouze příčných průvlaků jsou stropnice uloženy po 

obvodě na ztužující věnec stěn a uprostřed buď na horní vodorovnou hranu průvlaku, 

nebo připojeny ke svislé straně průvlaku pomocí ocelových spojek (B). [11] 
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 Volba je dána požadavkem na viditelný nebo z krytý průvlak. Obdobné 

varianty konstrukčního řešení jsou při návrhu podélného průvlaku. Při kombinaci 

podélného a příčných průvlaků je podélný pod příčnými průvlaky nebo obráceně. 

Stropnice jsou pak úrovni vyššího průvlaku. Požadavek na osazení všech průvlaků 

v jedné rovině vede k náročnému styku obou průvlaků, který lze řešit obdobně jako u 

těžkých skeletů – obr. 3.45. [11] 

Střední i krajní sloupy jsou kotveny do betonových základů (A). Detaily 

dřevěného rámu v druhém podlaží se šikmou příčlí -  krokví a hřebenovým prvkem – 

vaznicí jsou obdobné (C). [11] 

Pro sloupy lze použít všechny dostupné dřevěné profily. Rovněž pro průvlaky, 

zde však budou pro výběr rozhodující délky a cena. Pro větší délky průvlaků lze 

vytvářet na staveništi prvky spojované hřebíky ze dvou nebo tří profilů 50 nebo 

60/200 až 220 mm (built – up wood). Styky nosníků musí být podélně vystřídány 

s přesahem cca 800 mm. Hřebíky o Ø 4,5 mm jsou aplikovány střídavě z obou stran 

v horní i dolní části nosníků (cca po 200 mm) a musí penetrovat vždy všechny profily 

obr. 3.35a. Jinou variantou ve výrobě lepeného nebo staveništi sbíjeného (s 

případným nanesením lepidla) jsou vysoké nosníky s profilem I nebo uzavřeného 

truhlíku při použití profilů z rostlého dřeva 50/100 mm a vodovzdorné překližky tl. 

12 až 20 mm – obr. 3.35b [11] 

 

 

Obr.3.35. Křížový styk nosníku v jedné rovině a sbíjený lepený nosník 
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Samozřejmě lze navrhovat nosníky z lepeného lamelového dřeva, které jak 

z hlediska délek, tak tvaru nemají téměř žádná omezení. Vzhledem k výrazně vyšší 

návrhové pevnosti, délka do 23 m a minimálního zakřivení, lze pro tento účel 

efektivně využít prvky z vrstveného dřeva (Parallam,Kerto S). Na obr. 3.36 je 

přibližné srovnání dimenzí jednotlivých materiálových variant při konstantní výšce 

průřezu. [11] 

 

 

Obr.3.36. Materiálové varianty dřevěných nosníků 

 

3.11 STŘECHY 

 

U systému dřevěného skeletu se převážně uplatňují dva konstrukční typy 

střech. Pro šikmé střechy krovy s dominujícímí krokvemi a různé varianty 

příhradových vazníků, pro ploché střechy nízké příhradové vazníky. S menšími 

úpravami zvláště v uložení a kotvení těchto lehkých dřevěných střešní konstrukcí lze 

aplikovat i pro zděné a betonové nosné konstrukční systémy. [11] 

 

3.11.1 ŠÍKMÉ STŘECHY S KROKVEMI 

 

Na obr. 3.37 jsou nakresleny základní geometrické tvary šikmých střech. Jejich 

úpravami a vzájemnými kombinacemi lze docílit jejich značné rozmanitosti a 

následné dibersibility celých budov. Všech lze v systému LDS vytvářet v ralativně 

jednoduchých konstrukční variantách při značné míře unifikace dřevěných profilů i 

konstrukčních detailů. [11] 

Tradiční tesařské těžké tesařské krovy nejsou pro systém LDS v původní 

podobě použitelné jak z hlediska jejich vysoké hmotnosti a na pracnost náročných 
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styků, tak z hlediska efektivního připojení subtilní dřevěné rámove konstrukci 

posledního podlaží. Přesto jsou pokud jde o geometrii a statický komcep, 

východiskem pro řešení lehkých dřevěných krovů a jejich znalost je užitečná. [11] 

 

 

Obr.3.37. Základní geometrické tvary šikmých střech 

 

3.11.1.1 A- SEDLOVÉ STŘECHY 

 

3.11.1.1.1 Lehký dřevěný hambálkový krov 

 

Triviální konstrukční verzí je jednoduchý krov pouze s krokvemi, který lze 

aplikovat při jejich osové vzdálenosti 

cca 0,6 m do rozpětí cca 7 m. Pro větší 

rozpony cca 12 m je zvláště pro 

sedlové střechy všech typů vhodný 

krov s vloženým vodorovným prvkem 

– hambálkem. Na obr. 3.38 je 

prostorový model nosné dřevěné 

konstrukce menšího domu s obytným 

podkrovím, které je vytvořeno 

hambákovým krovem. [11] 

  Obr.3.38. Nosná dřevěná kce s hambalkovým krovem [11] 
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Ten je pro lepší přehlednost bez svislých konstrukčních a ve větším měřítku na 

obr. 3.39. Dominantou celého dominuje arkýř, který prostupuje střechou a vyžaduje 

místní zesílení krokví a další dílčí úpravy krovu. Součástí hambalkového krovu jsou 

stropní nosníky (přenášejí vodorovné reakce a normálové síly), na které jsou 

připojeni krokve. Rytmus krokví -  jejich osová vzdálenost je odvozena od pozice 

stropnic. V levém štítě domu je situovaná lodžie a krajní krokve římsy jsou 

podporovány vodorovnými nosníky v úrovni nad stropem (pozednice) a nad 

hambálkem (vaznice). Štít na pravé straně domu slouží jako podpora dřevěných 

konzol, které vynášejí krajní krokev římsy. [11] 

 

 

Obr.3.39. Hambalkový krov [11] 

 

Při sklonu nad 40°, těžké střešní krytině (keramické nebo betonové tašky 0,5 

kN/m
2
) a výsledné zatížení sněhem do 1,0 kN/m2 může být lehký hambálkový krov 

použit na rozpětí cca 10 m, při lehké střešní krytině a nižší sněhovým zatížením 

může být rozpětí až již zmíněných 12 m. Při osových vzdáleností krokví cca 600 mm 

většinou vyhovuje řezivo o rozměrech 50/150 mm – pevnostní třídy C22 nebo C24 

(resp. vrstvené dřevo 145/140 mm). Vzhledem k nižšímu požadavku na požární 

odolnost posledních podlaží (15-30 min) není nutné průřezy z tohoto hlediska 

zvětšovat. Je však účelné zvýšit výšku krokve na 200 až 220 mm z tepelného 

hlediska. Hambálek má obdobné průřezy, ze statického nebo konstrukčního důvodu 

může být zdvojen. [11] 

Na obr. 3.40. je geometrie, zatěžovací schéma a velikost ohybových momentů, 

posouvajících a normálních sil pro hambálkový krov na rozpětí 8,4 m, při osové 

vzdálenosti krokví 0,6 m /9.15/. Vnitřní síly byly stanoveny pro nejnepříznivější 

kombinaci zatěžovacích stavů. [11] 
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Obr.3.40. Lehký hambálkový krov-geometrie zatěžovacích stavů [11] 

 

Dimenzování bylo provedeno dle DIN 1052 t.j. podle dovolených namáhání a 

průřezy krokve i hambálku 50/150 mm mají v ohybu cca 35 %, kombinaci ohybu a 

tlaku cca 25 % a ve smyku cca 270 % rezervu. [11] 

Pokud je pro plášťování exteriérové ( případně i interiové) střešní rovině 

použita překližka nebo jiný dostatečně tuhý a pevný plášťový materiál, lze obdobně 

jako u stropních konstrukcí počítat s jeho spolupůsobením s krokvemi. V případě 

aplikace  průmyslově, resp. dílencký vyráběných střešních panelů lze uvažovat 

lepené spoje, v případě řemeslného – staveništního provedení střechy – hřebíkové 

spoje. [11] 

Pro efektivní návrh a provedení lehkého hambálkového krovu  jsou podstatné 

jeho styky. Na obr. 3.45. je příčný řez – pohled a půdorys, s vyznačením hlavních 

detailů. [11] 
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Obr. 3.45. Řez a půdorys lehkého hambalkového krovu 

 

Hřebenový prvek (detail A) má především konstrukčně – montážní funkci a je 

do projektované polohy na štíty a dočasné podpory. Připojení krokví hřebíky, nebo 

styčníkovými plechy a hřebíky – obr A. Styčník hambálků s krokví (detail B) je bud 

hřebíkový, nebo svorníkový – obr. B. Připojení krokví ke stropnicím posledního 

podlaží má dvě základní varianty. Přímé – hřebíkové připojení (detail C) se uplatní 

především při montáži krovu ze základních prvků, kdy každá stropnice a krokev je 

přípustná (obr. C) a vodorovná síla je přenášena bezprostředně do stropnice. [11]  

Nepřímé připojení (detail D) je vhodné zvláště pro montáž stropu a krovu 

z kompletizovaných panelů. Vodorovná síla je přenášena do stropnice ocelovým 

táhlém, pokud možno s minimálním sklonem – obr.3.46. D. Případě římsy 

s vodorovným podhledem může být konstrukce doplněna o svlaky. [11] 

Při krovech na větší rozpětí, přesahují krokve běžnou délku řeziva. Nastavení 

krokve se provede obdobně jako stropnic s příložkami z řeziva, překližky nebo 

ocelových desek (obr.) v místě minimálního ohybového momentu. [11] 
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Obr. 3.46. Styčníky lehkého hambákového krovu [11] 

 

Dimenzování hřebíků a svorníku na obr. 3.46. je pouze příkladem a musí být 

specifikováno pro každý konkrétní geometrický tvar a hodnoty zatížení. [11] 

 

3.11.1.1.2 Lehký dřevěný krov s vaznicemi 

 

Pro větší rozpony do cca 14 m lze efektivně navrhovat lehké krovy s vaznicemi 

podle schématu na obr. Základním předpokladem je existence svislých podpor vaznic 

v podobě dřevěných stěn, štítů nebo sloupků. V obytných budovách jsou obvykle 

svislé podpory k disposici ve vzdálenostech menších jak 6 m, což zvláště případě stěn 

a štítů umožňuje uložit na ně dřevěné stropní nosníky posledního – užitného, 

podkrovního podlaží. Vaznice se pak stává součástí stropu a není v interiéru 

viditelná. Krokev je rozdělena na dvě části. [11] 

Spodní je dolním koncem připojena ke stropnici podle detailů na obr. 3.46., 

horní konec je pomocí ocelové spojky (úhelníku) a vrutu připojena k vaznici – obr. 

Vaznice je následně namáhána ve svislém i vodorovném směru a účelné navrhovat ji 

jako spřažení prvek (dřevěné a ocelové profily spojené svorníky). [11] 

Horní – půdní část krovu v závislosti na rozpětí a způsobu rozpětí je navržena 

jako krokvoví resp. hambálkový krov, nebo je vytvořena z příhradových vazníků – 

obr.3.47. Vzdálenost krokví je stejná jako u dolní části krovu t.j. cca 600 mm, 
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vzdálenost příhradových vazníků cca 1200 mm. I v případě lehkého krovu vaznicemi 

je dimenzování styků na obr.  je pouze příkladné a musí být specifikováno pro každý 

konkrétní tvar, rozměry a zatížení. [11] 

 

 

Obr.3.47.Axonometrie, řez –pohled a půdorys [11] 

 

 

 

Obr.3.47.Detail styčníku skryté vaznice a krokev [11] 

 

Přednostní skryté vaznice zabudované do stropu nad podkrovním podlaží je, že 

může být aplikována jak ve staveništní – řemeslné, tak průmyslové – dílenské 
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variantě, kde je součástí kompletizovaného stropního panelu, t.j. včetně parozábrany, 

tepelné izolace a spodního i horního pláště. [11] 

Na obr. 3.48. jsou varianty tohoto styčníku, které lze uplatnit pouze pří 

staveništní montáži. Krokev není přerušována a stropnice, resp. hambálek 

podkrovního stropu jsou rovnoběžné se stropnicemi spodního podlaží. V případě a) je 

stropnice osazena na dolní pásnici ocelového profilu a ve zhlaví fixována hřebíky 

nebo vruty k navařením styčníkovým plechům. Pokud je vaznice celodřevěná jsou 

stropnice osazeny do třmenů.  V případě b) je hambálek osazen nad vaznicí (která 

v pohledu viditelná), v případě c) pod vaznicí. Stabilní a dostatečně únosnou podporu 

vyžaduje pouze samotná vaznice. Její umístění lze: 

-snadněji regulovat dimenzování dřevěných resp. ocelových profilů vaznice 

- lépe sladit s dispozičním řešením jednotlivých podlaží budovy 

 

 

Obr.3.48. Varianty styků vaznic se stropnicemi nebo hambálky [11] 

 

3.11.1.1.3 Skladby z lehkých krovů s krokvemi 

 

Na obr. 3.49. jsou základní půdorysné skladby krovů sedlových střech. 

Generalizovat lze řešení valeb, úžlabí, štítový říms, vikýřů a prostupů komínů, ostatní 

možné úpravy krovů nutno řešit individuálně. Kromě rozdělné geometrie není větších 

rozdílů konstrukční řešení krovů s římsami a bez říms, proto uváděné skladby 

zachycují pouze varianty s římsami. Elementární je skladba krovu se dvěma štíty – 

jediným novým prvkem je zde konzola štítových říms, kotvená do poslední vazby a 

podpíraná štítem. Běžné vyložení konzol do cca 0,8 m, možné do cca 1,2 m 

(obr.3.50.a). [11] 
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Obr.3.49. Základní skladby s krokvemi – sedlový střechy [11] 

 

Konzola je ke krokvi připojena hřebíky (nejčastějí 3 x 4/100) nebo 

prostřednictvím ocelového třmenu, obdobně jako konzola stropu – obr.3.35. Konzoly 

i vyložená – létající krokev mají stejné průřezy jako ostatní krokve. Pro malá 

vyložení říms do cca 0,4 m postačí žebříkový typ konstrukce hřebíkovým připojením 

římsové krokve – (obr.3.50 b). [11] 

.  

Obr.3.50. Konstrukce štítových říms [11] 

 

Obdobně jako u  dřevěných krovů, lze římsovou krokev, resp. krokve osadit na 

trámové konzoly v úrovni pozednic případně i vaznic – obr. 3.51. Téměř vždy lze 

využít prodloužených, případně zesílených pozednic. Protože většinou není 

k dispozici vaznice, lze navrhnout krátký dřevěný nosník, připojení alespoň ke dvěma 

vazbám a osazený na konstrukci štítů. Trámové konzoly umožňují římsy s vyložením 

do cca 2 m. [11] 
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Obr.3.51.Tradiční řešení štítových říms s konzolvými trámy [11] 

 

Z hlediska řemeslné dovednosti a přesnosti jsou relativně náročnější krovy 

sedlových střech s valbami a úžlabími – obr.3.52. Běžné krokve jsou připojovány 

k nároží a úžlabím krokvím většinou na šikmo hřebíky 4/100 až 120 mm. A kde je 

styk krokví přístupný lze použít ocelové spojky (zkosené úhelníky) a hřebíky (obr. 

3.53. D) obtížné a špatně přístupné jsou vrcholové styky nárožních i úžlabních krokví 

(obr.3.53. A, B, C). Nejde zde se zárukou dodržet vzdálenosti hřebíků od okrajů 

prvků, zvláště zhlaví. [11] 

 

Obr.3.52. Lehký krov sedlové střechy s valbami a úžlabí [11] 

 

Šikmé hřebíky je vhodné doplnit ocelovými páskami – spojkami, které jsou 

hřebíky připojeny na vrchol krokví, výměn a hřebenových prvků – obr. 3.53. E. Lze 

navrhovat i rozvětvené – svařované spojky, které propojí konce všech krokví ve 

vrcholovém styčníku s hřebenovým prvkem nebo výměnou. [11] 
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Úžlabní krokve je při větších rozponech nutno zesílit (resp. zdvojit navržený 

prvek), nebo i vrchol krokví podepřít. Zesílení je zvláště při menších sklonech někdy 

nezbytné i u nárožních krokví. [11] 

 

 

Obr.3.53. Detaily lehkých valbových  krovů sedlových střech [11] 

 

 

Běžnou součástí všech typů střech, zvláště tam kde je podkrovní podlaží, jsou 

vikýře. Na obr. 3.54. jsou jejich základní tvary a od jejich geometrie se odvíjí jejich 

dřevěná konstrukce. [11] 

 

Obr.3.54.Základni tvary střešních vikýřů [11] 

 

Otvor pro vikýř je vymezen zesílenými, (nejčatěšjí zdvojenými) krokvemi 

výměnami. Často jsou zesílené krokve a výměny propojeny úžlabními krokvemi. Na 

obr.3.55. je příklad konstrukčního řešení vikýře, které lze pokládat za unifikované do 

šířky otvorů cca 2 m. Liniové vikýře lze konstruovat s vloženými zdvojenými 

krokvemi v každé druhé nebo třetí vazbě. Při požadavku na větší prostupy ve střeše (z 

hlediska dispozice a denního osvětlení podkrovního podlaží) je v hodné posunout 

čelo vikýře nad fasádní stěnu. Vytvoří se tak menší štít, který přenese cca polovinu 
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zatížení do svislé fasádní stěny. Vikýře i vikýřové štíty obohacují možnosti 

architektonického řešení budovy a umožňují osazení oken jejich přirozené – 

nekomplikované svislé poloze. Střešní okna ( v rovině střechy se snadno osadí do 

otvoru vytvořeném zesílenými krokvemi a výměnami. [11] 

 

 

Obr.3.55. Příklad konstrukčního řešení střešního vikýře [11] 

 

3.11.1.2 B- PULTOVÉ STŘECHY 

 

Jejich konstrukci lze snadno odvodit od řešení sedlových střech. Pokud jsou 

použity krokve s obvyklými průřezy (50/150 nebo 180 mm), lze je při osové 

vzdálenosti cca 600 mm v závislosti na sklonu a zatížení od sněhu navrhovat do 

rozpětí cca 7 m. Užití hambálku. Nebo lépe šikmé vzpěry lze rozpětí mírně zvětší – 

obr.3.56a). Vodorovný strop (je do něj přenášena vodorovná síla) nyní nezbytný, 

střecha může být zároveň stropem. Při strmějším sklonu a větší vzdáleností příčných 

stěn jsou nezbytná – alespoň v některých vazbách -  dřevěná nebo ocelová táhla. 

Pultové střechy, které postavením proti sobě vytvářejí možnost střešního osvětlení 

vyžadují společnou střední podporu v podobě vaznic nebo příhradových vazníků, 

které jsou uloženy na dřevěných sloupech, pilířích nebo příčných stěnách – obr. 

3.56b). [11] 
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Obr. 3.56. Konstrukce pultových střech [11] 

 

3.11.1.3 C – MANSARDOVÉ STŘECHY 

 

Vedle nezanedbatelné zajímavého tvaru, mansardové střechy opticky snižují 

výšku budovy, podlaží kde jsou uplatněny lze dekladovat jako podkrovní a vnitřní 

prostor má je mírně zkosené nebo i svislé obvodé – fasádní stěny. Obdobně jako 

sedlová i mansardová střecha může mít štíty a valby – na obr. 3.57 je schematická 

skladba krovu obou základních variant. [11] 

 

 

Obr. 3.57. Základní skladby krovů s krokvemi –mansardových střech [11] 
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Krokve jsou vždy členěny na dvě části. První, tvořící šikmou stěnu se sklonem 

nejčastěji mezi 70 a 80°, která může přejít do svislé stěny a krokve se stávají sloupky. 

Druhá, střešní část s výrazně menším sklonem nejčastěji mezi 15 až 30°. Klíčovým 

prvkem je zde hambálek – spíše horní stropnice, který bude určovat rozpětí krovu. 

Vzhledem k málemu užitnému zatížení podstřešního prostoru a při zajištění 

spolupůsobení konstrukčních plášťů může být strop při užití prvků 50/200 resp. 

60/220 mm a osová vzdálenosti cca 600 mm navržen na maximální rozpětí 7 až 8 m. 

Téměř všechny obytné budovy jsou však navrhovány min. s jednou nosnou střední 

stěnou a mansardovou střechou lze navrhovat pak do rozponu cca 14ti m. Při větších 

rozponech je nezbytné podepřít horní – střešní krokve vaznicí, sloupky nebo 

vzpěrami. [11] 

Na obr. 3.58 jsou dvě konstrukční varianty mansardové střechy. V prvním 

případě a) – je šikmí tvar vytvářen nosnou konstrukcí – krokvemi, které jsou v patě 

připojeny v dolním stropnicím nad nosnou fasádní stěnou do které je přímo 

přenášeno svislé zatížení střechy – detail A. Krokev lze obdobně jako u sedlové 

střechy připojit k dolním stropnicím na převislém konci, který vytváří římsu – detail 

B. Spojení krokve s horní stropnicí je možné bud přímo – detail C, nebo 

prostřednictvím lehké vaznice detail B. V druhém případě b) – je nosná konstrukce 

střešního podlaží svislá – stejná jako spodních podlaží a tvar mansardové střechy 

vytváří subtilní šikmé prvky (50/100 mm) bez primární nosné funkce. V detailu E je 

horní styčník této varianty. [11] 

Pokud jsou navrhovány římsy jsou v příčném směru vytvářeny Povislími konci 

dolních stropnic. V podélném směru tj. především u valeb  jsou vytvářeny krátkými 

konzolami podporovanými příčnou fasádní stěnou a kotvenými do poslední stropnice 

(obdobně jako na obr.3.35). [11] 

 

Okenní otvory mansardové střeše podle varianty a) jsou navrhovány obdobně 

jako vikýře u sedlových střech. Mezi zesílené resp. zesílené krokve jsou osazeny 

výměny ke krokvím jsou připojeny rošty svislých stěn mansardových vikýřů, na 

stěny a výměny je osazena jejich stříška. Půdorysná poloha oken je dána výškou 

jejich parapetu. Osazení oken ve variantě b) je stejné jako u svislých stěn, pouze jsou 

vynechány dolní nenosné krokve je proveden parapet a překlad otvoru. [11] 
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Obr.3.58. Konstrukční varianty a detaily mansardové střechy [11] 

 

 

 

3.11.2 PODÉLNÉ ZTUŽENÍ - ZAVĚTROVÁNI LEHKÝCH KROVŮ 

S KROKVEMI 

3.11.3  

Ztužení krovů v podélném směru lze provést v několika variantách, které lze 

vzájemně kombinovat. [11] 

a) V rovině horní části hambálku (stropnice) hřebíkovým připojením 

konstrukčního pláště (překližka, OSB, DTD atd.) obdobně jako u stropu. Vedle 

ztužující funkce bude plášť plnit i funkci podlahy – obr.3.59a). [11] 

b) V rovině podhledu krokví bud konstrukční plášťování (plní zároveň funkci 

vnitřního obkladu), nebo diagonály (prkna 25/120 mm) přes dvě až tři pole – 

obr.3.59b). U pultových střech v rovině svislých podpor nebo šikmých vzpěr. [11] 
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c) V rovině horní části krokví (pod střešní krytinou) konstrukční plášťování 

celé ploše střechy ). Latě pro taškovou střešní krytinu funkci zavětrování mohou plnit 

jen částečně. [11] 

d) Průběžné vaznice osazené na vnitřních stěnách (sloupech) a štítech – obr. 

3.59d 

 

 

Obr. 3.59. Ztužení krovů s krokvemi v podélném směru 

 

 

Ztužení štítů v podélném směru (kolmém na jejich rovinu) se zabezpečí 

podélnými smykovými stěnami a propojením horní části štítů s prvními krokvemi za 

štíty pomocí římsových konzol (obr.9.54) a konstrukčních plášťů v rovinách krokví a 

hambálků. [11] 

 

3.12 ZÁKLADY A SPODNÍ STAVBA 

 

Věcně je obvyklé zařadit kapitolu o základech na začátek analýzy 

konstrukčního systému. Zde jsou základy uváděny až ke konci především proto, že 

jejich odlišnost od základů hmotných – silikátových budov je následkem subtilnosti a 

malé hmotnosti lehkého dřevěného skeletu. Z logického hlediska byla proto primárně 

věnována pozornost příčině.  [11] 
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3.12.1 ZÁKLADOVÉ PASY 

 

V (Tab.3.4..) jsou uvedeny max. svislé síly Nd (kN/m)  dvou až čtyř podlažního 

bytového domu, které působí na základový pas (cca 26, 49 a 71 Kn/m). K nim nutno 

připočíst hmotu betonového základového pasu – při nepodsklepené budově a šířce 

základu 300 mm, cca 8 kN/m. [11] 

V (Tab.3.4,5,6) jsou uvedeny výpočtové únosnosti Rd pro jednotlivé třídy 

štěrkovitých, písčitý a jemnozrnných zemin, spolu s hodnotou sedání – s – pro svislé 

síly F= 40 a 55 kN. Hodnoty jsou propočteny za předpokladu šířky základového pasu 

0,3 m, hloubce založení 1 m a mocnosti vrstvy 2 m. [11] 

 

Tab.3.4.,5,6 Výpočtová únosnost a sedání základových pasů 

 

Z porovnání výpočtových únosností Rd a uvedených kontaktních napětí 

základových pasů o šířce 0,3 m je zřejmé, že z hlediska únosnosti štěrkovitých, 

písčitých a vyšších tří pevných jemnozrnných základových půd pro objekty do tří 

nadzemních podlaží by byla postačující šířka základů 0,2 – 0,25 m.  

Pro sedání budov dřevěnými skelety není speciálně stanovena mezní hodnota, 

ale vzhledem k tomu, že se vždy jedná o staticky určité konstrukce lze pokládat za 

přípustné mezní sedání slim= 60 mm. Z tabulek 3.4, 5 a 6 vyplývá, že pro uvedené 

základové půdy nebude tato hodnota sedání nikde překročena. Pro hodnocení 

nerovnoměrného sedání lze akceptovat požadavek  Δs / l < 0,005.  
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Již v kapitole 3.8. jsou prezentovány důvody proč nosné stěny lehkého 

dřevěného skeletu nejsou na základ většinou osazovány osově – symetricky. 

Věnujme tomuto detailu pozornost ještě jednou. [11] 

 

 

Obr.3.60. Osazení dřevěných stěn na zhlaví betonové konstrukce [11] 

 

Osové osazení na zhlaví základu na r nevyhovuju zvláště z těchto důvodů: 

Kotvení dřevěných stěn přes vodorovné prahy - lyžiny je nevhodné, tahové síly 

je lépe přenést přímo do sloupků stěn. [11] 

Výrazně zvýšené riziko, že dřevo nosné konstrukce i exteriérový plášť těsně 

nad základem budou mít trvale zvýšenou vlhkost [11] 

Ochrana dřeva a pláště případným plechováním je většinou nevzhledný detail s 

kratší životností . [11] 

V praxi se osvědčilo osazení nosné stěny tak, aby exteriérový líc konstrukčního 

plášťování stěny byl přibližně (t.j. v závislosti na typu povrchové úpravy fasády) ve 

stejné rovině jako exteriérový líc základu. Baz přídavných prvků se  dosáhne, že 

dešťová voda stéká mimo základ. Na obr. je detail tohoto osazení společně s 

kotevním táhlem a vrtanou kotvou. Místo vrtané kotvy lze použít kotevního šroubu 

(ø10-12 mm) osazeného již při betonáži základů. Z toho plynoucí nároky na přesnost 

jsou většinou nákladnější než vrtané kotvy. Varianty kotevních táhel i kotev 

vhodných pro základové pasy i patky jsou na obr. 3.60. [11] 

 

Na obr. 3.61. je základní varianta monolitických základových pasů 

nepodsklepených budov o šířce 200-250 mm v horní – nadzemní a 300-350 mm 
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v dolní – podzemní části základů. Pas je slabě vyztužený ocelovou sítí S nebo KARI. 

Tímto řešením je téměř, nebo zcela odstraněna výše komentovaná excentricita 

zatížení v horní části základu (obvykle e= 40 – 70mm). Skladba podlah na terénu 

vychází z rozhodnutí kam umístit tepelnou izolaci. Ve variantě A, B je pod 

betonovou deskou v úrovni vrchu základového pasu, ve variantě C nad betonovou 

deskou a vrchem základu v podlaze s dřevěným roštem. [11] 

 

 

Obr. 3.61. Příklad monolitického betonového zákaldového pasu a podlah terénu [11] 

 

 

Na obr.3.62.  jsou varianty založení se subtilní základovou stěnou v tl. 200-250 

mm, která je osazena na širší monolitický nebo prefabrikovaný základový pas o šířce 

odpovídající zatížení na únosnosti základové půdy. Minimálně 250 + 2e (mm), ale 

většinou 400 mm. Základová stěna může být ze slabě vyztuženého betonu nebo z 

betonových tvárnic vyplněných v celé šířce betonem. Na obr.3.63. je tento typ 

základů uplatněn zároveň s větranou vzduchovou mezerou (není podmínkou). Strop 

nad vzduchovou mezerou je betonový nebo dřevěný. Při nízké vzduchové mezeře 

(min. 600 mm) je vhodný železobetonový prefabrikát. Tepelná izolace je následně 

umístěna nad betonovou deskou a pojistnou hydroizolací do plovoucí podlahy, resp. 

podlahy s dřevěným roštem. Při alternativě dřevěného stropu může být izolace 

vložena dovnitř panelu, který je zespoda pečlivě penetrován asfaltem za studena. 
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Dřevěná stěna 1NP je kotvena přes dřevěný panel a jeho impregnovanou podložku do 

betonové stěny. [11] 

Při subtilnosti základů je podstatným požadavkem přesnost jejich provedení. 

Půdorysně je mezní tolerance ± 5 mm, výškově ± 3 mm. 

 

 

Obr. 3.62. Příklad základu s betonovu stěnou s betonovým stropem a vzduchovou 

mezerou [11] 
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Obr.3.63. Příklad základu s betonovou stěnou,betonovým stropem a vzduchovou 

mezerou [11] 
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4 REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

4.1 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

 

Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemních podlaží s obydleným podkorovým. 

Objekt je navržen jako nepodsklepený do tvaru L o rozměrech 13,200 x 9,110 m. 

Konstrukční systém je navržen z lehkého dřevěného skeletu v panelovém provedení. 

V 1 NP se nachází hlavní vstup do objektu, chodba s WC a koupelnou, pracovna, 

kuchyň, obývací pokoj se schodištěm a jednomístná garáž. Rodinný dům o celkové 

plošné rozloze 110 m
2
. 

   V podkroví se nacházejí chodba, dva dětské pokoje, ložnice, a pokoj pro hosty. 

 

4.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ   

    Vertikální nosný systém je tvořen obvodovými a vnitrními stěnami. Obvodové 

stěny budovy jsou z jednotlivých panelů o rozměrech 3,66 x 2,7 m, které 

se skládají z nosných stěnových sloupku z rostlého dřeva C 24 o průřezu 50/150 mm. 

Osová vzdálenost sloupku je 550 mm. Z vnější i vnitřní strany jsou spojeny deskou 

OSB 3tloušťky 15 mm. Mezery mezi sloupky jsou vyplněny tepelnou izolací z 

minerální vlny. Spolupůsobení desek OSB a stěnových sloupků je zajištěno pomocí 

hladkých kruhových hřebíku 2,8/63 mm se širokou hlavou. Vzdálenost hřebíků po 

okraji pláště 100 mm uvnitř pláště 200 mm. Všechny hřebíky jsou pozinkovány. 

Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny panely se sloupky o průřezu 50/150 mm, které jsou 

opláštěný z obou stran sádrovláknitými deskami (např. FERMACELL) tloušťky 15 

mm. 

Vodorovný nosný systém se skládá ze stropních panelů a průvlaku. Jednotlivé panely 

jsou tvořeny stropními trámy z rostlého dřeva C 24, 80/280 mm v osové vzdálenosti 

550 mm. 

Jako záklop je navržena OSB deska tloušťky 15 mm. Na ní se nachází lehká plovoucí 

podlaha nebo keramická dlažba. Stropní panel je zespod krytý podhledem ze 

sádrokartonových desek tloušťky 15 mm. 

Obvodové stěnové sloupky jsou chráněny pláštěm požární ochrany, která je tvořena 

OSB deskou tloušťky 15 mm a sádrokartonovou deskou tloušťky 15 mm. Plášť 

požární ochrany u vnitřních nosních stěn je tvořen sádrovláknitou deskou tloušťky 15 
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mm. Stropní panely i vnitřní průvlak jsou chráněny sádrokartonovým podhledem 

tloušťky 15 mm.  

Mezery mezi stěnovými sloupky ve stěnách a stropními trámy ve stropních panelech 

jsou vyplněny minerální vlnou, která také přispívá ke zvýšení požární odolnosti 

konstrukce. 
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5 NÁVRH STROPU 

 

Stropní konstrukce je tvořena stropními panely o rozměrech 1 200 mm x2 600 mm. 

Stropní panely se skládají ze stropních trámu 80/300 z rostlého dřeva C24 a desky 

OSB. Deska OSB tloušťky 15 mm je připevněna na stropní trámy shora pomocí 

hřebíku Ø 2,8/ 63 mm po 80 mm. Mezery mezi stropními trámy, jejichž osová 

vzdálenost je 550 mm jsou vyplněný tepelnou izolací. Jako podhled slouží 

sádrokartonová deska tloušťky 15 mm, která má rovněž funkci pláště požární 

ochrany. 

 

 

Obr,5.1. Půdorys stropu 
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Výpočet proveden dle CSN EN 1995-1 [9], CSN EN 1991-1-1 [6]. 

 

5.1 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

 

Obr. 5.2. Skladba stropu 

 

Tab. 5.2 Výpočet stálého zatížení 

STÁLÉ 
tl.vrstev*obj.hm* 

os. Vzdálenost 
tramů 

char.zatížení 
Součinitel 

γG,γQ 

navrh. zatížení  

qk (kN/m )               qd(kN/m)   

KER. Dlažba  0,1*23*0,550 1,265 1,35 1,70775 

DESKA FERMACEL tl. 15 mm 2*0,015*10*0,550 0,165 1,35 0,22275 

Kročejová izolace tl. 40 mm 0,04*2,5*0,550 0,055 1,35 0,07425 

OSB DESKY TL. 15 mm 0,022*6,5*0,550 0,07865 1,35 0,1061775 

TI-ISOVER TL. 280mm 0,28*0,28*0,550 0,04312 1,35 0,058212 

Trám 80/300 mm 0,08*0,300*5 0,12  1,35 0,162 

Laťový rošť 40/60mm 0,04*0,06*5/0,55 0,0218 1,35 0,02943 

Sadrokartonová deska tl. 
15mm 

0,015*9*0,550 0,07425 1,35  0,100 

 1,83  2,45 

UŽITNÉ 1,5 *0,550 0,825 1,5 1,2375 

    2,63982   3,436 
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Výpočet vnitřních sil: 

Max ohybový moment: Md  = 1/8 * qd* l
2
 = 10,95 kNm 

Max posouvající síla: Vb = qd*L/2 =             8,68   kN 

 

V: 

 

 

 

 

 

 

          M: 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3. Průběhy vnitřní síl 

 

5.2 POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI STROPNÍHO PANELU 

 

Normálová napětí stropního v průřezu nosníku panelu 

                   Tab. 5.1. Vstupní parametry 

b 0,08 m 

h 0,3 m 

Ftk 24 MPa 

 kmod 0,8   

                    γM 1,3   

                                                                                             

Md=  10,95 kNm 

W= 1/6 * b * h3 = 1/6 * 0,08 *0,33 = 1,045 * 10 -4 m
3
 

σ   = Md/w = 10,95* 10
3
 / 1,045*10

-3
= 10,478 MPa 

Ftm  =kmod* Ftk / γM = 0,8* 24/1,3 = 14,77 MPa 
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PODMÍNKA  

σ <  Ftm               → VYHOVÍ 10,478  Mpa<14,77MPa 

   

 

5.3 POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI STROPNÍHO PANELU 

 

                      Tab. 5.2. Vstupní parametry 

Vd 8,68 kN 

A 0,0224 m2 

kmod 0,8   

fvk 4 MPa 

kcr 0,67   

 

τd =3/2 * Vd/A = 3 /2 * 8,68/0,0224 =      0,582 MPa 

fvd= kmod * fvk/ γM * kcr= 0,8* 4/1,3 * 0,67 = 1,65 MPa 

 

PODMÍNKA    

τd<fvd                  VYHOVÍ   0,582 MPa< 1,65 MPa 

 

5.4 POSOUZENÍ V OTLAČENÍ PODPOŘE 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 8,68 kN 

σc,90,g,d =  

xmin=  

Navrhuji délku uložení 80 mm 
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5.5 POSOUZENÍ PRŮHYBU STROPNÍHO PANELU (MÚ) 

 

                   Tab. 5.3. Vstupní parametry 

 

 

 

 

 

Okamžitý průhyb 

uinst,G=  = 0,00782 m = 7,8 mm 

uinst,Q=  = 0,00352 m = 3,5 mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q= 7,8 + 3,5 = 11,3 mm 

 

PODMÍNKA   

   

uinst,<L/300  VYHOVÍ 11,3  mm<17mm 

 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 7,8(1+0,6) = 12,48  mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 3,5(1+0.3*0,6) = 4,13 mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  12,48 + 4,13 = 16,61 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                            16,61 mm < 20,2 mm 

 

E 11 000 MPa 

I 1,8^-4 m
4
 

qk 0,825 kN/m 

L 5,05 m 

kdef 0,6  

gk 1,83 kN 

ψ2 0,3  
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5.6 NÁVRH SPOJE STROPONÍHO PANELU A PRŮVLAKU  

 

 

Návrh: 

2x šroub se závitem VGZ Ø 9,0/160 mm 

Počet dvojic 2 

Posouzení: 

Posouvající síla: Vd = 8,68 kN 

Únosnost spoje: Rk = 13,33 kN                                                                                 [19] 

Rd = kmod *Rk/  γM  = 0,8 * 13.33 /1.3  = 9,22 kN 

  

PODMÍNKA 

Vd  Rd                             VYHOVÍ                           8,68 kN  9,22 kN  
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Obr.5.4. Schéma spoje stropního průvlaku a panelu 



80 

 

6  NÁVRH STROPU VĚTŠÍHO PRŮŘREZU 

 

Stropní konstrukce je tvořena stropními panely o rozměrech 1 200 mm x2 600 mm. 

Stropní panely se skládají ze stropních trámu 160/300 z rostlého dřeva C24 a desky 

OSB. Deska OSB tloušťky 15 mm je připevněna na stropní trámy shora pomocí 

hřebíku Ø 2,8/ 63 mm po 80 mm. Mezery mezi stropními trámy, jejichž osová 

vzdálenost je 550 mm jsou vyplněný tepelnou izolací. Jako podhled slouží 

sádrokartonová deska tloušťky 15 mm, která má rovněž funkci pláště požární 

ochrany. 

 

Obr.6.1. Půdorys stropu 
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Výpočet proveden dle CSN EN 1995-1 [9], CSN EN 1991-1-1 [6]. 

 

6.1 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

 

Obr. 6.2. Skladba stropy 

 

Tab. 6.1. Výpočet stálého zatížení 

STÁLÉ 
tl.vrstev*obj.hm* 

os. Vzdálenost 
tramů 

char.zatížení 
Součinitel 

γG,γQ 

navrh. zatížení  

qk (kN/m )               qd(kN/m)   

KER. Dlažba  0,1*23*0,550 1,265 1,35 1,70775 

DESKA FERMACEL tl. 15 mm 2*0,015*10*0,550 0,165 1,35 0,22275 

Kročejová izolace tl. 40 mm 0,04*2,5*0,550 0,055 1,35 0,07425 

OSB DESKY TL. 15 mm 0,022*6,5*0,550 0,07865 1,35 0,1061775 

TI-ISOVER TL. 280mm 0,28*0,28*0,550 0,04312 1,35 0,058212 

Trám 300/300 mm 0.3*0,300*5 0,45  1,35 0,608 

Laťový rošť 40/60mm 0,04*0,06*5/0,55 0,0218 1,35 0,02943 

Sadrokartonová deska tl. 
15mm 

0,015*9*0,550 0,07425 1,35  0,100 

 2,11  2,9 

UŽITNÉ 1,5 *0,550 0,825 1,5 1,2375 

    2,935   4,14 

 

Výpočet vnitřních sil: 

Max ohybový moment: Md =  23,96 kNm 

Max posouvající síla: Vb = 40,51 kN 
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Statické schéma: 

Délka stropnice 5,05m 

 

Obr. 6.3. Statické schéma 

V: 

 

 

 

          M: 

 

 

Obr. 6.4. Průběhy vnitřní síly 
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6.2POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI STROPNÍHO PANELU 

 

Normálová napětí stropního v průřezu nosníku panelu 

                 Tab. 6.2. Vstupní parametry 

b 0,3 m 

h 0,3 m 

Ftk 24 MPa 

kmod 0,8   

                     γM 1,3   

 

Md= 23,96 kNm 

W=1/6 * b * h
3
= 1/6 * 0,08 * 300 = 4,5*10

-3
 m

3
 

σ   = Md /w = 23,96 * 10
3
 / 4,5 *10 

-3
 = 5,327 MPa 

Ftm  =kmod*Ftk / γM =  0,8* 24/1,3 = 14, 77MPa 

 

PODMÍNKA  

σ  <  Ftm                VYHOVÍ 5,327  Mpa < 14,77MPa 

   

 

6.3POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI STROPNÍHO PANELU 

 

                        Tab. 6.3. Vstupní parametry 

Vd 40,51 kN 

A 0,09 m2 

kmod 0,8   

fvk 4 MPa 

kcr 0,67   
 

τd =3/2 * Vd/A = 3/2 * 40,51 *10 
3
 /0,09 = 0,45 MPa 

fvd= kmod * fvk /  γM  * kc r=  0,8* 4/1,3 * 0,67 = 1,65 MPa 

 

PODMÍNKA    

τd<fvd                  VYHOVÍ       0,45 MPa< 1,65 MPa 
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6.4 POSOUZENÍ V OTLAČENÍ PODPOŘE 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 40,51 kN 

σc,90,g,d =  

xmin=  

Navrhuji délku uložení 100 mm 

 

6.5 POSOUZENÍ PRŮHYBU STROPNÍHO PANELU (MÚ) 

                 Tab. 6.4.Vstupní parametry 

 

 

 

 

 

Okamžitý průhyb 

uinst,G  = 7,3 mm 

uinst,Q = 1 mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q= 7,3 + 1 = 8,3 mm 

PODMÍNKA   

   

uinst,<L/300               VYHOVÍ 8,3  mm<13mm 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 7,3(1+0,6) = 11,68  mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 1(1+0.3*0,6) = 1,18 mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  11,68 + 1,18 = 12,86 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                        12,86 mm < 14,8 mm 

E 11 000 MPa 

I 6,75^-4 m
4
 

qk 0,825 kN/m 

L 5,05 m 

kdef 0,6  

gk 2,11 kN 

ψ2 0,3  
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7 NÁVRH VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

Stropní konstrukce se skládá ze stropních panelů a průvlaku, jejichž délka je 3,3 m. 

Vnitřní průvlak je z rostlého dřeva C24 a průřezu 120/300. Průvlak musí přenést 

zatížení, které vyvolají reakce stropního panelu a svou vlastní váhu. 

 

 

Obr. 7.1. Strop nad podkrovím, umístění průvlaku půdoryse 

 

7.1 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ  

 

              Tab. 7.1. Stálé zatížení 

Název vrstvy Obj. hmotnost (kg/m
2
) gk.gr 

kN/m 

PRŮVLAK tl. 120/300 

mm 

500 0,18 
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Reakce od stropního trámu: 

γQ = 1,5 

γG = 1,3 

Rg,k =  gk * 5,05 /2 =  1,83 * 5,05/ 2 = 4,69 kN 

Rq,k = qk * 5,05/2 = 0,825 * 5,05/2 = 2,08  kN 

 

Rg,d = Rg,k *  γG  = 4,69 * 1,3 = 6,1 kN 

Rq,d = Rq,k * γQ = 2,08* 1,5 = 3,12 kN 

Rd = Rg,d + Rq,d =  9,22 kN 

 

Obr. 7.2. Statické schéma 

 

Výpočet vnitřních sil: 

Ra = Rb = 33,48 kN 

Vd =24,03 kN 

Md =23,72 kNm 

 

V: 

 



87 

 

M: 

 

Obr.7.3. Průběhy vnitřních sil 

 

7.2POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Md = 23,72 kNm 

        Tab.7.2. Vstupní parametry 

 

Únosnost v ohybu: 

fm,g,d = kmod * fm,g,k / γM  = 0,8* 24 /1,3  = 14,77 MPa 

σm = Md/ w =23,72 / 1,8 * 10
-3

 = 13,18 MPa 

 

PODMÍNKA 

σm  <  fm,g,d                       VYHOVÍ                    13,18 MPa  14,77 MPa 

 

 

 

 

 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fm,g,k 24 MPa 

W 1,8*10
-3

 m
3
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7.3POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Vd = 24,03kN 

            Tab.7.3. Vstupní parametry 

 

 

 

Únosnost ve smyku: 

fv,g,d = kmod * fv,g,k / 1,3 * kcr   = 0,8 * 4/1,3 * 0,67 = 2,46 MPa 

τd  =3/2 Vd/A  = 3/2 * 24,03*0,024 =  1,5 MPa 

PODMÍNKA 

τd   fv,g,d                                                       VYHOVÍ                        1,5 MPa   2,46 MPa                               

 

7.4 POSOUZENÍ V OTLAČENÍ PODPOŘE 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 9,22 kN 

σc,90,g,d =  

xmin=  

 

Navrhuji  minimální délku uložení  80 mm 

 

 

 

 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fv,g,k 4 MPa 

kcr 0,67  

Av 0,024 m
2
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7.5 POSOUZENÍ PRŮHYBU VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

             Tab.7.4. Vstupní parametry 

I 1/12 * b*h
3
 1,8*10

-4
 m

4
 

E  11 000 MPa 

L  3,3 m 

kdef  0,6  

 

Okamžitý průhyb 

uinst,G = 5 mm 

uinst,Q = 2,2 mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q=  5+ 2,2= 7,2 mm 

 

uinst,G: 

 

 

 

uinst,Q 

 

 

Obr. 7.4. Deformace na prutu  
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PODMÍNKA 

   

uinst,<L/300 VYHOVÍ 7,2mm<11mm 

 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 5 (1+0,6) = 8 mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 2,2(1+0,3*0,6) = 2,6  mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  8 + 2,6 = 10,6 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                        10,6 mm < 13,2 mm 

 

 

7.6NÁVRH  SPOJE PRŮVLAKU S VNITŘNÍM SLOUPEM 

 

Návrh: 

Spojení hran dřevo - dřevo 

Sloup: 160x160 mm 

Hliníková konzola Alu Midi , h = 200 mm 

Konvexní hřebíky: Ø 4x60, 20 Ks 

Hladké čepy: Ø 12x120, 5 Ks 

Posouvající síla: Vk = 24,03 kN 

Únosnost spoje: Rk = 27,08 kN (dřevo ρ = 350 kg/m
3
)                                            [21] 

 

PODMÍNKA 

Vk  Rk                                              VYHOVÍ                        24,03 kN  27,08 kN 
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Obr.7.5. Spoj průvlaku a sloupu 
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8 NÁVRH OBOVODOVÉ STĚNY 

 

Obvodové stěny budovy jsou z jednotlivých panelů, které se skládají z nosných 

stěnových sloupků z rostlého dřeva C 24 o rozměrech 50/150 mm. Osová vzdálenost 

sloupku je 550 mm. Z vnější i vnitřní strany jsou spojeny deskou OSB 3 tloušťky 15 

mm. Mezery mezi sloupky jsou vyplněny tepelnou izolací z minerální vlny. 

Spolupůsobení OSB desek a stěnových sloupků je zajištěno pomocí hladkých kruhových 

hřebíků  2,8/63 mm á 80 mm. 

 

Výpočet proveden dle CSN EN 1995-1 [9] a CSN EN 1991-1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1. Skladba obvodové stěny 
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8.1 STANOVENÍ  ZATÍŽENÍ  

 

         Tab. 8.1. Zatížení 

 

     Tab.8.2. Vstupní parametry 

γG 1,35  

γQ 1,5  

s 0,55 m 

l 3,6 m 

 

zatížení od stropu: 

gkstrop = 2,11 kN/m 

qk strop= 0,825 kN/m 

 

zatížení od střechy 

gk = 1,264 * 0,55 =0,695 kN/m 

qk ==0,75  * 0,55  = 0,4125 kN/m 

sk  = 0,7 *0,55 = 0,385 kN/m 

wk =  

zatížení od stěny 

gk ,stěna= 0,57*0,55 = 0,3135 kN/m 

Název Objemová 

hmotnost 

(kg/m3) 

Výpočet gk ( kN/m
2
) 

Sádrokarotnová 

Deska tl. 15 mm 

900 0,015*9 0,14 

Laťový rošť 40/60 

mm po 550mm 

500 0,04*0,06*5/0,55 0,02182 

OSB deska tl. 15 

mm 

600 0,015*6 0,09 

Minerální vlna tl. 

150mm 

70 0,15*0,7 0,105 

Sloupek 50/150 500 0,05*0,15*5 0,0375 

OSB tl.15mm 600 0,015*6 0,09 

Minerálni vlna tl. 

100 mm 

70 0,1 *0,7 0,07 

Omítka tl. 5 mm 1350 0,005 1,35 6,75 *10
-3

 

CELKEM   0,57 
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zatížení od bočního větru 

Fi,t,Ed =  

 

Stálé zatížení 

Gd = gkstrop * γG  * l  + gk střechy * γG *l+ 4*gk ,stěna * γG * l =  

Nahodilé zatížení 

Qd = qkstrop * γ Q  * l   * ψ2 + Sk * γQ  * l * ψ2 + wk * γQ * l  * ψ2  =  

 

Výsledné zatížení na stěnový sloupek 

Nd = Gd + Qd + Fi,t,Ed =  

 

8.2  VÝPO4ET ÚČINNÉ OHYBOVÉ TUHOSTI SLOŽENÉHO PRŮŘEZU 

STĚNOVÉHO SLOUPKU 

 

 

Obr. 8.2. Schéma řezu stěny 

 

geometrie průřezu: 

hw=        150 mm 

hc = hf =  15 mm 

bw =        50 mm 
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materiál 

2x OSB deska 3, tl. 15 mm 

Stropní trám 50/150, rostlé dřevo C 24 

2x Hřebík  Ø 3,15/60 mm po 80 mm 

- maximální účinná šířka s ohledem na smykové ochabnutí a boulení 

Smykové ochabnuti 

0,15×l =  

Boulení 

25 * hf = 25* 15 = 375 mm 

bc (bt) = min (0,15*l , 25* hf) = 

bef = bc (bt) +bw =   

 

 

Obr.8.3. Schéma pro výpočet účinné ohybové tuhosti 

 

geometrie průřezu 

b1 =  

h1 = 15 mm 

b2 = 50 mm 

h2 = 150 mm 
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l = 

L = 

 

charakteristiky vlastností materiálu- OSB deska 

A1,3 = b1*h1 =  

I 1,3 = 1/12 b1* h1
3
 =  

E1,3 = 42000 MPa 

S1,3  = 80 mm 

ρm1,3 = 350 kg *m 

charakteristiky vlastností materiálu- stropní trám 

A2 = b2*h2 = 0,05*0,15 = 7,5 * 10
-3

 m
2
 

I2 = 1/12 b2*h2
3
 = 1/12 * 0,05 * 0,15

3
 = 1,8 *10

-4
 m

4
 

E2 = 11 000 MPa 

γ2 = 1,0 

ρm2 =  420 kg m 

 

výpočet modulu prokluzu 

d= 3,15 mm 

ρm =   = odm. (600 * 420) = 502 kg/m
3
 

Kser =  = 502
1,2 

* 3,15
0,8

 =  939 Nm/m 

Ksu = K1 = 2/3 Kser = 2/3 * 939 = 626 Nm/m 

 

výpočet   γ 1,3,  a1,3,  a 2 

γ1,3 =   

  

a1 = h2/2+h1/2 = 150/2 + 15/2 = 107,5 mm 
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účinná ohybová tuhost 

EI(ef) = ∑ ( Ei * Ii + Ei * Ai* ai
2
 ) =  

 

8.3 POSOUZENÍ KOMBINACE VZPĚRNÉHO TLAKU S OHYBEM 

STĚNOVÉHO SLOUPU 

 

stěnový sloupek 50/150  mm, RD C 24 

-maximální svislá síla Nd=  kN 

vodorovné zatížení od větru w = kNm 

 

výpočet součinitele vzpěrného tlaku 

plocha složeného průřezu 

Atot = A1 *A2 *A3 = 435 * 15 *2 + 50 *150 = 20 500 m
2 

 

účinný štíhlostní poměr 

 Ief  = E(ef) / Emean =  m
2
 

λreal,z = L*odm * Atot/Ief =   

σcr,crit,y = π
2 

* E0,05 / λz
2
 =  MPa 

λreal = odm. (fc,o,k/ σcr,crit,y) =  

βc = 0,2   pro rostlé dřevo 

kz = 0,5*(1+ βc ( λrea l- 0,3) + λreal
 2

) =0,5* (1+ 0,2 (0,770-0,3)+0,770
2
) = 

kc,z = 1/ (kz + odm.(kz
2
 – λ

2
real) =  

 

normálová napětí 

s = 0,55 

wd = wk * γQ * s =  0* 1,5 *0,55 =  

Md=  wd*l
2
 / 8 =  kNm 
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σ1,3 =   =  

σm1,,3  =  =  

σcelk.1 =  =  

 

σcelk.1 = σm1,,3   + σ1,3 =  

σcelk.2 =  σm2 + σ2 =   

 

 

 

posudek kombinace vzpěrného tlaku s ohybem 

Nd / Kc*fc,0,d * Atot   + σm2  /fm,d   1  

                    

 

 

8.4POSOUZENÍ TLAKU KOLMO K VLÁKNŮM 

 

 

Obr.8.4. Schéma sloupků a pravoúhlé lišty 
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geometrie prvku 

h1 = 0,05 m 

b = 0,05 m 

h = 0,15 m 

l= 0,06 m 

l1 = 0,54 m 

Nd =  

výpočet efektivní plochy 

lef = l+0,2*0,03 =  

Aef = lef * b = 

 

návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90 k  = 2,5 MPa 

kmod = 0,9  

γM = 1,3 

fc,90 d =  kmod * fc,90 k  / γM  = 0,9 *2,5/1,3 = 1,73 MPa 

 

součinitel pro soustředný tlak 

l1 = 0,54 m  2h1 = 2 * 0,06 =  0,12 m 

k90  = 1,5  

posouzení 

Nd / Aef  k90  * fc,90 d 
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9 NÁVRH PŘEKLADU: 

 

Překlad nad oknem je tvořen profilem50/150 mm z rostlého dřeva C 24. Jeho osové 

rozpětí je 1500 mm a musí přenést zatížení ze stropního panelu a stálé zatížení od 

stěnového panelu. 

 

 

 

Obr. 9.1. Pohled  
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9.1 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

 

Tab. 9.1 Stálé zatížení: 

Název vrstvy Tloušťka 

(m) 

Objemová hmotnost 

(kg/m
2
) 

Výpočet gk 

(kN/m) 

Překlad 

150/50 

 500 0,15*0,05*5 0,0375 

Minerální 

vlna 

0,2 70 0,2* 1,2 *0,07 0,17 

Práh 3* 

150x50 

 500 0,15*0,05*5*3 0,1125 

celkem    0,32 

Tab: 9.1. zatížení 

 

Reakce od stropního trámu: 

γQ = 1,5 

γG = 1,3 

Rg,k =  gk * 5,05 /2 =  1,83 * 5,05/ 2 = 4,69 kN 

Rq,k = qk * 5,05/2 = 0,825 * 5,05/2 = 2,08  kN 

 

Rg,d = Rg,k *  γG  = 4,69 * 1,3 = 6,1 kN 

Rq,d = Rq,k * γQ = 2,08* 1,5 = 3,12 kN 

Rd = Rg,d + Rq,d =  9,22 kN 

 

 

Obr. 9.2. Statické schéma 
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Md = 4,05 kNm 

Vd =  5,09 kN 

 

V: 

 

 

M: 

 

Obr. 9.3. Vnitřní síly 

 

9.2 POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI PŘEKLADU 

 

Md = 4,05 kNm 

-RD C24 

 

Tab. 9.2. Materiálové charakteristiky 

fm,k 24 MPa 

kmod 0,8  

γM 1,3  

 

Únosnost v ohybu: 

fm,g,d = kmod * fm,k / γM = 0,8* 24/1,3  = 14,77 MPa 

σm = Md/ w = 4,05 *10
 3
 /0,05*0,15 = 0,54 MPa 

 

PODMÍNKA 

σm  <  fm,g,d                       VYHOVÍ                    0,54 MPa  14,77 MP 
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9.1  POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI PŘEKLADU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Vd = 5,09 kN 

               Tab.6.2. Vstupní parametry 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fv,g,k 4 MPa 

kcr 0,67  

Av 7,5*10
-3

 m
2
 

Tab.6.2. Vstupní parametry 

 

Únosnost ve smyku: 

fv,g,d = kmod * fv,g,k  / γM   = 0,8 *  = 2,46 MPa 

τd  =  = 3/2 * (5,09*10
3 
/ 7,5 *10

-3
 =      1,02 MPa 

PODMÍNKA 

τd   fv,g,d                                                       VYHOVÍ                    1,02 MPa   2,46 MPa                               

 

9.2POSOUZENÍ V OTLAČENÍ PODPOŘE 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 9,22 kN 

σc,90,g,d =  

xmin=  

 

Navrhuji  minimální délku uložení  110 mm 
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9.3POSOUZENÍ PRŮHYBU PŘEKLAKU 

 

I 1/12 * b*h
3
 8,45*10

-5
 m

4
 

E  11 000 MPa 

L  1,65 m 

kdef  0,6  

 

Tab.6.3. Vstupní parametry 

 

Okamžitý průhyb 

uinst,G = 0,3 mm 

uinst,Q =0,1  mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q=  0,3+ 0,1= 0,4 mm 

 

uinst,G: 

 

 

 

uinst,Q 

 

Obr. 6.4. Deformace na prutu 
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PODMÍNKA 

   

uinst,<L/300 VYHOVÍ 0,5mm<5,5m 

 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 0,3 (1+0,6) = 0,48 mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 0,1(1+0,3*0,6) = 0,118 mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  0,48 + 0,118 = 0,598 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                        0,598 mm < 6,6 mm 
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10 NÁVRH STŘEHY 

 

Jedná se o jednoplášťovou sedlovou střechu s půdorysnými rozměry 9,11 x 13,2 m a 

sklonem 35°. Nosnou konstrukci tvoří krokve, které se skládají z trámu z rostlého 

dřeva o průřezu 80/180 mm. Vzdálenost krokví je 900 mm.  Skladba střechy je 

navržena tak, aby vyhovovala tepelně- technickým parametrům. 

 

Výpočet proveden dle CSN EN 1995-1 [9], CSN EN 1991-1-1 [6], CSN EN 1991-1-3 

[7] a CSN EN 1991-1-4 [8]. 

 

ZADÁNÍ 

 

Materiál:  Dřevo  C24(SI) 

 

Šířka objektu: b = 9,11 m 

 

Délka objektu: d = 13,2 m 

 

Výška hřebene střechy: h = 7,5 m 

 

Sklon střechy:  = 35
0 

 

Přesah střechy u okapu: b1 = 0,300 m 

 

Přesah střechy u štítových stěn: b2 = 0,300 m 

 

Vzdálenost krokví: a  =  0,9 m 

 

Lokalita:                        - sněhová oblast II 

   - referenční rychlost větru vb,0 = 25m/s 

   - kategorie terénu II 
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Obr. 10.1. Předběžný odhad profilů 

 

Krokve: 80/180 mm   (C24) 

Vaznice: 100/180 mm   (LLD) 

  Kleština : 2 x 60/200 mm     (C24) 

                                           Sloupek           100x100 mm      (C24)                   
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10.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ 

1. Zatížení stálé 

 Střešní plášť (zatížení krokví) 

Tab. 10.1. - Část krokve u okapu (bez tepelné izolace, provedeno bednění) 

Popis zatížení Výpočet zatížení    gk kN/m) 

Tašky Bramac  

γ = 50 kg·m-
2
 

0,5 · 0,9m 
 

0,45 

Střešní latě +kontralatě Odhad:  

γ = 5 kg·m
2
 

0,05 · 0,9m 
 

0,045 
Bednění tl. 
20mm  ρ = 
350kg·m-

3
 

3,5 ·0,02 ·0,9m 
 

0,063 
Vlastní tíha krokve 
80/180   ρ = 350 
kg·m-

3
 

3,5 ·0,08 ·0,18 
  

           

0,051   gk        0,609 

Tab.10.2. - Střední část krokve (s tepelnou izolací) 

Popis zatížení Výpočet zatížení gk (kN/m) 

Tašky 
Bramac  γ= 
50 kg·m-

2
 

0,5 ·0,9 0,45 

Střešní latě + 
kontralatě Odhad:γ= 5 

kg·m-
2
 

0,05 · 0,9m 0,045 

Tep izolace tl .(180 + 50) 
mm     ρ = 75 kg·m-

3
 

0,23 ·0,75 · 0,9m 0,15525 

Vlastní tíha krokve 
80/180   ρ = 350 kg·m-

3
 

3,5 ·0,08 ·0,18 0,051 

Latě 50/50 po 
400mm  ρ = 350 

kg·m-
3
 

3,5 ·0,05* 0,05·0,9m / 0,4m 0,019687 

Sádrokartonové desky tl 12,5mm 

γ = 24 kg·m-
2
 

0,24 ·0,9m 0,216 

  gk  0,937 
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Tab. 10.3. - Vrcholová část krokve (bez tepelné izolace, bez sádrokartonu) 

Popis zatížení Výpočet zatížení gk N/m) 

Tašky Bramac 

Y = 50 kg·m-
2
 

0,5 ·0,9m 0,45 

Střešní latě + kontralatě 
Odhad: γ = 5 kg·m-

2
 

0,05 ·0,9m 0,045 

Vlastní tíha krokve 
100/180       ρ = 350 

kg·m-
3
 

3,5 ·0,08 ·0,18 0,051 

  gk         

0,546 

 

 

Tab. 10.4. - Půda (zatížení) 

Popis zatížení Výpočet zatížení gk (kN/m) 

Desky OSB 3 tl. 15mm   -  ρ = 800 

kg·m-
3
 

8 ·0,015 ·0,9m 0,108 

Tep. izolace tl. 240 mm  -  ρ = 75 

kg·m-
3
 

0,24 ·0,75 ·0,9m 0,162 

Vlastní tíha kleština 2x 80/180 -  ρ = 

350 kg·m-
3
 

2 · 3,5 · 0,08 · 0,2 0,1008 

Latě 50/50 po 400mm  -    ρ = 350 

kg·m-
3
 

3,5 ·0,05 · 0,05 ·0,9m / 0,4m 0,01968 

Sádrokartonové desky tl. 12,5mm  - 

γ= 24 kg·m-
2
 

0,24 ·0,9m 0,216 

  gk  0,607 

 

 

2. Zatížení užitná  

 Střešní plášť (zatížení krokví) 

Kategorie střechy: H => střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav 

-     qk = 0,75 kN/m
2
 · a =0,75 kN/m

2
 · 0,9m = 0,675  kN/m 

-     Qk = 1 kN (Pro posouzení latě) 
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 Půda (zatížení hambálku) 

Uvažuje se zatížení 0,75 kN/m
2
. 

-     qk = 0,75 kN/m
2
 · a = 0,75 kN/m

2
 · 0,9m = 0,675 kN/m 

 

 

 

 

 

3. Zatížení sněhem 

 

                 Obr. 10.2. Sněhové oblasti 

 

Sněhová oblast II: 

Součinitel expozice (normální typ 

akrajiny): 

Tepelný součinitel (< 1,0 W.m
-2

.K
-1

) 

      

 sk = 0,7kN/m
2
   

      Ce = 1,0 

      Ct = 1,0



111 

 

Sklon střechy α = 35° 

 

 

 

Zatížení sněhem na rám: 

1

11, .469,01*7,0*1*1*67,0....  mkNasccs ktek   

1

1,2, .235,0.
2

1  mkNss kk
 

 

4. Zatížení větrem  

 

 Rychlost a tlak větru 

 

Základní rychlost větru:  

cdir=1        cseason=1 

 b,0seasondirb .v.ccv  0 

vb=1,0 x 1,0 x 25 = 25 m.s
-1

 

 

Referenční výšky: 

h = 7,5m   =>   ze = h =7,5 m 

                       zi  = h = 7,5 m 

 

Součinitel drsnosti: 

cr(z) = kr.ln (z/z0) 

 

terén kategorie II =>  z0 = 0,05 

dále z = ze = zi = 7,5m ≥ zmin= 5 m 

součinitel terénu je potom roven 

 19,0
05,0

05,0
.19,019,0

07,007,0

,0

0 
























II

r
z

z
k  

 

cr(z) = 0,19 x ln (7,5/0,05) = 0,952 
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Součinitel ortografie: 

c0(z) = 1,0 

 

Charakteristická střední rychlost větru: 

vm (z) = cr(z) . c0(z) . vb =0,952 x 1,0 x 25 = 23,80 m.s
-1

 

 

Maximální charakteristický tlak: 

qp(z) = [1 + 7⋅Iv(z)].1/2.ρ .v
2

m = ce(z).qb 

 

při uvažování intenzity turbulence 

1996,0

05,0

5,7
ln.1

0,1

ln).(

)(

0

0



z

z
zc

k
zI I

v
 

qp(z) = ( 1 + 7 x 0,1996) x 0,5 x 1,25 x 23,80^2 = 0,849 kN/m 

 

 Tlak větru na střešní konstrukci 

 

Výsledný tlak větru na střešní konstrukci: 

wk =we+wi (vektorový součet) 

 

wk=qp . (cpe-cpi)  [kN.m
-2

] 

 

 

 Součinitele vnějšího tlaku - příčný vítr 

 

-     Střešní plocha vystavená působení větru > 10,0 m
2
 => cpe, 10 

-     Na posuzovanou krokev se uplatní zatížení z oblastí F, G, H, J a I (F = G) 

 

e = min (b; 2·h) = min(13,2 m; 2*7,5m) = 13,2 m 

 

e/4=3300mm 

 

e/10=1320mm 
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Obr.10.2. Nákres 

 

 

INTERPOLACE 
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VÝSLEKDY: 

 

cpe,10
F- 

= -0,25                   cpe,10
F+ 

= 0,70 

 

cpe,10
6- 

= -0,25                   cpe,10
G+ 

= 0,70 

 

cpe,10
H- 

= -0,10                    cpe,10
H+ 

= 0,50 

 

cpe,10
I- 

= -0,30                     cpe,10
I+ 

= 0,00 

 

cpe,10
J- 

= -0,4                       cpe,10
J+ 

= 0,00 
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 Součinitele vnějšího tlaku - podélný vítr 

 

-      Střešní plocha vystavená působení větru > 10,0 m
2
 => cpe,10 

-      Na posuzovanou krokev se uplatní zatížení z oblasti H 

 

e = min (b; 2·h) = min(9,11 m; 2*7,5 m) = 9,11 m 

 

e/4=2278mm 

 

e/10=911mm 

Obr.10.3. Nákres 

 

cpe,10
F- 

= -1,10                   

 

cpe,10
G- 

= -1,40                   

 

cpe,10
H- 

= -0,866                  

 

cpe,10
I-  

= -0,50  
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 Součinitele vnitřního tlaku 

 

Hodnoty součinitele vnitřního tlaku jsou určeny na základě doporučení normy ČSN EN 1991-

1-3 pro případy, kdy nelze jednoznačně určit hodnotu součinitele μ pro stanovení součinitele 

vnitřního tlaku  c 
-
pi,10 = - 0,3 

  c 
-
pi,10 = + 0,2 

 

 Výsledné tlaky větru na vyšetřovanou krokev 

 

a) Příčný vítr, c
+

pi,10 = +0,2 

 

     wk
F-, G-

 = 0,849 *(-0,25 - 0,2)*0,9m  = -0,344  kN/m
  
     (↑)  

 

     wk
F+, G+

 = 0,849 *(0,70 - 0,2)* 0,9m  = 0,382 kN/m
 
        (↓) 

 

     wk
H-

  = 0,849 *(-0,1 - 0,2)* 0,9m  = -0,229 kN/m
 
        (↑)  

 

     wk
H+

 = 0,849 *(0,50 - 0,2)* 0,9m  = 0,229 kN/m
 
           (↓) 

  

     wk
J-
  = 0,849 *(-0,4- 0,2)* 0,9m  = -0,459 kN/m

 
         (↑) 

     wk
J+

 = 0,849 *( 0,00 - 0,2)* 0,9m = -0,153 kN/m
 
           (↑) 

 

     wk
I-
  = 0,849 *(-0,3- 0,2)* 0,9m  = -0,384 kN/m

 
        (↑) 

 

     wk
I+

 = 0,849 *(0,00 - 0,2)* 0,9m =  -0,153 kN/m
 
           (↑) 

 

b) Příčný vítr, c
+

pi,10 = -0,3 

 

     wk
F-, G-

 = 0,849 *(-0,25 + 0,3)* 0,9m  = -0,0382 kN/m
 
     (↑)  

 

     wk
F+, G+

 = 0,849 *(0,70 + 0,3)* 0,9m    = 0,764  kN/m
 
      (↓) 

 

     wk
H-

 = 0,849 *(-0,1 + 0,3)* 0,9m  = 0,153 kN/m
 
        (↓)  
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     wk
H+

 = 0,849 *(0,50 + 0,3)* 0,9m    = 0,611kN/m
 
           (↓)  

 

     wk
J-
 = 0,849 *(-0,4 + 0,3)* 0,9m    = -0,0764 kN/m

 
       (↑) 

 

     wk
J+

 = 0,849 *(0,00 + 0,3)* 0,9m  = 0,229 kN/m
 
           (↓) 

 

     wk
I-
 = 0,849 *(-0,3 + 0,3)* 0,9m  = 0 kN/m

 
        (↑) 

 

     wk
I+

 = 0,849 *(0,00 + 0,3)* 0,9m   =   0,229 kN/m
 
  (↓) 

 

c) Podélný vítr, c
+

pi,10 = +0,2 

 

     wk
F
 = 0,849  *(-1,10 – 0,2)* 0,9m  = -0,993kN/m

 
         (↑) 

 

     wk
G
 =  0,849  *(-1,40 – 0,2)* 0,9m  = -1,223 kN/m

 
        (↑) 

 

     wk
H

 = 0,849  *(-0,866 – 0,2)* 0,9m  = -0,815 kN/m
 
        (↑) 

 

     wk
I
 =   0,849  *(-0,50 – 0,2)* 0,9m  = -0,653 kN/m

 
        (↑) 

 

d)  Podélný vítr, c
+

pi,10 = -0,3 

 

     wk
F
 = 0,849  *(-1,10 +0,3)* 0,9m  = -0,612 kN/m

 
        (↑) 

 

     wk
G
 = 0,849  *(-1,40 +0,3)* 0,9m  = -0,841 kN/m

 
        (↑) 

 

     wk
H

 = 0,849  *(-0,866 +0,3)* 0,9m  = -0, 433kN/m
 
         (↑) 

 

     wk
I
 =  0,849  *(-0,50 +0,3)* 0,9m  = -0,153 kN/m

 
        (↑) 
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10.2 ANALÍZA KONSTRUKCE: 

 

 

Obr.10.2. Model 

L=7,66 m (od podpor);             L=9,11 m  s okrajema     ;         H = 3,080 m od podpory k 

vrcholu  

 

 

ZS1-STÁLÉ ZATŽENÍ 

 

Obr. 10.4.ZS1 
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ZS 2 – UŽITNÉ ZATÍŽENÍ - PŮDA 

 

Obr.10.5. ZS2 

ZS 3 – SNÍH CELÝ 

 

Obr.10.6. ZS3 

ZS 4 – SNÍH VLEVO 

 

Obr.10.7.ZS4 
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ZS 5 – SNÍH VPRAVO 

 

Obr. 10.8. ZS5 

 

ZS 6  – VÍTR 1 (TLAK) 

 

Obr. 10.9. ZS6 
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ZS 7  – VÍTR 2 (SÁNÍ)  

 

Obr.10.11. ZS7 

 

 

ZS8 – VÍTR 3 (SÁNÍ) 

 

Obr.10.12. ZS8 

 

 

Zatížení stále bylo ve skupině zatížení LG1 - stálé. Užitné mělo svou kategorii LG2 – užitné 

střecha H, tak aby se nekombinovala se sněhem. Sníh byl ve skupině zatížení LG3 – užítná – 

krátkodobá - výběrová, aby se nekombinovaly jednotlivé sněhy dohromady. Vítr byl ve 

skupině zatížení LG4 užitná – krátkodobá - výběrová, aby se jednotlivé ZS od větru spolu 
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nekombinovaly. Celkem bylo vytvořeno 8. Zatěžovacích stavů. Byly vytvořeny 2 kombinace. 

1. Kombinace MSÚ – Soubor B a 2. Kombinace MSP – EN. 

 

OBALOVÉ KŘIVKY   - KROKVE 

Ohybový moment -  My 

 

 Posouvající síla – Vz 
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. Normálová síla – N 

 

Obr. 10.13. Vnitřní sily na krokvi 

 

OBALOVÉ KŘIVKY – KLEŠTINY 

Ohybový moment – My 
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Posouvající síly - Vz 

 

 Normálové síly – N 

 

Obr.10.14 Vnitřní síly na kleštinách 

 

Tab. 10.5 Zatěžovací stavy: 
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KOMBINACE: 

 

KROKEV: 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.15 Kombinace pro krokev 
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KLEŠTINA: 

 

 

 

 

 

 

Obr.10.16 Kombinace pro kleštinu 
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10.3 NÁVRH  A POSUDEK LATÍ: 

 

       Tab. 10.5. Zatížení 

 

 

 

 

 

Obr.10.17 Bramac 

 

 

 

 

 

 

Popis zatížení Výpočet zatížení gk(kN/m) 

Tašky Bramac 

Y = 50 kg·m-
2
 

0,5*0,4 0,2 

Vl. Tíha latě – 50/50 

ρ = 350 kg·m-
3
 

0,05*0,05*3,5 0,00875 

 

SUMA 

 0,20875 
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ZATÍŽENÍ UŽITNÉ: 

-     qk = 0,675 kN/m
2
 · b  ·  cos(alfa) =0,675 kN/m

2
 · 0,4m  · cos(35)  = 0,221  kN/m 

-     Qk = 1 kN (Pro posouzení latě) 

 

ZATÍŽENÍ SNĚHEM: 

- Sk = 0,469·  b ·  cos(alfa) = 0,469 · 0,4  ·  cos(35) = 0,153 kN/m 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM: 

- Wk = 0,849  ·  b  ·  cos(alfa) = 0,849  ·  0,4  ·  cos(35) = 0,278 kN/m 

 

NEBEZPEČNÉ KOMBINACE: 

 

Stálé+Sníh+Vítr 

                                                                    1,1,35 ·  0,20875 ·  cos(35) + 1,5 ·  0,278 +0,7 · 1,5 

· 0,153 ·  cos(35) 

                 0,779 kN/m 

 

                                                              1,35 ·  0,20875 ·  sin (35) + 0,7  ·  1,5 ·  0,153 ·  

sin(35) 

              0,253 kN/m 

 

Stálé + Osamělé břemeno 

                                          1,35  ·  0,20875 ·  cos(35) =0,231 kN/m 

                                          1,35 ·  0,20875 ·  sin(35) = 0,162 kN/m 

                                             1,5 ·  1 ·  cos(35) = 1,229 kN 

                                            1,5 ·  1 ·  sin(35) = 0,444 kN 
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Ohybové momenty: 

Lať uvažujeme jako spojitý nosník o dvou polích délky 1m. 

K výpočtu jsou využity statické tabulky. 

 

  

Stálé + sníh + vítr 

 

                                                

      

     Med,y = 0,0703 ·  0,779 ·  1 ·  1 = 0,0548 kN/m 

     Med,z = 0,0703  ·  0,253 ·  1  ·  1 = 0,0178 kN/m 

Stálé + osamělé břemeno                                                                                                                                                                                                                                         

 Med,y = 0,0703   ·  0,231 ·  1 ·  1 + 0,2031 · 1=0,220kN/m                                                                                                                          

Med,z= 0,0703 ·  0,162 ·  1 ·  1 + 0,2031  ·  0 ,444  · 1 =  0,102 kN/m 

   

 

VÝPOČET OD OHYBOVÉHO MOMENTU: 

 

 Průřezové charakteristiky 

                       50*50
2 

= 20833,333 mm
3 

                       50*50
2
 = 20833,333 mm

3 

 

 

   
Stálé + sníh + vítr 

              =Med,y / Wel,y  = 0,0548 * 10
6
 /  20833,333 = 2,630 MPa 

              =Med,z  / Wel,z = 0,0178 * 10
6
 / 20833,333 = 0,855 MPa  

 

 



130 

 

 

 

Stálé + osamělé břemeno 

σmyd =    =  0,220 * 10
6
 / 20833,333 =10,56 MPa 

  = 0,102 * 10
6
 / 20833,333 = 4,90MPa 

 

10.4 ÚNOSNOST PŘI DVOJOSÉM OHYBU: 

Stálé + sníh + vítr 

              Tab.10. 6. Vstupní hodnoty 

 

 

 

 

fmd,y,z =kmod* fmk / γM = 0,8 * 24/1,3 = 14,76 MPa 

 

 

POSUDEK 

 

0,182 < 1    -  VYHOVÍ 

0,218 < 1     - VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

fmk 24 MPa 

kmod 0,8  

γM 1,3  
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Stálé + osamělé břemeno 

                Tab. 10.7 Vstupní hodnoty 

 

 

 

 

fm d = fmk / γM = 24/1,3 * 1,1 = 18,207 MPa 

 

POSUDEK: 

 

 

 

 

 

0,675  < 1    -  VYHOVÍ 

 

0,768 < 1     - VYHOVÍ 

 

Latě průřezu 50x50 vyhoví na namáhaní ohybem a to jak při nejhorší kombinaci zatížení 

stálým,  

větrem a sněhem, tak i na ohybovou únosnost při zatížení osamělým břemenem. 

I přesto by se nemělo šlapat doprostřed latí. 

 

 

 

 

 

 

fmk 24 MPa 

kmod 1,1  

γM 1,3  
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10.5 POSUDEK KROKVÍ: 

 

Průřezové charakteristiky - 

Krokev  80 / 180 

A = 14400 mm
2
 

Wy = 1/6 * b.h
2
 = 432000 mm

3
 

Iy = 1/12 * b.h
3
 = 3,8E+07 mm

4
 

iy = odm.(Iy/A) = 51,37 mm 

 

Materiálovécharakteristiky: 

 
Tab.10.8. Vstupní parametry 

 
fc,0,k 21 MPa 

fm,k 24 MPa 

fv,k 2,5 MPa 

kmod 0,9  

E0,05 7400 MPa 

γM 1,3  

 

 

fc,0,d= kmod * fc,0,k / γM   = 0,9 * 21 /1,3 =  16,15        MPa 

 

fm,d= kmod *  fm,k / γM   = 0,9*  2,4 /1,3 =   16,62  MPa 

 

fv,d= kmod * fvk/ γM = 0,9 * 2,5 /1,3      =     1,92     MPa 

 

 

POSUDEK  - Max. kladný moment v dolním poli krokve : 

Rozhodující kombinace (C075 stálé + sníh celý + vítr_1) 

Mmax+,dolní = 1,75 kNm 

Npřísl = -1,19 kN 

V =  0,00 kN 

 

Prut bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného tlaku: 
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1. Prostý tlak 

σc,o,d= NEd/A = 1,19*10
3
 / 0,0144   = 0,083  MPa 

 

σc,o,d 0,083  MPa     <           fc,o,d =  16,15 MPa                              VYHOVÍ 

 

2. Prostý ohyb 

σm,y,d=Med /Wy = 1,75*10
3
 /4,32*10

-4
  = 4,05  MPa 

 

σm,y,d = 4,05 MPa < fm,y,d = 16,62 MPa                                VYHOVÍ 

 

3. Kombinace vzpěru a ohybu 

Lcr,y = 3285                     mm 

λy = Lcr,y/iy = 3285/51,37 = 63,95 

σcr,crit,y = π
2
E0,05/λ

2
y= π

2
 * 7400 / 63,95

2
 =  17,85 MPa 

λrel,y = odm.(fc,o,k/σc,crit )= odm. 21/ 17,85 = 1,08 

βc = 0,2 (pro rostlé dřevo) 

ky = 0,5*[1 + βc.(λrel,y - 0,3 ) + λ
2

rel] =          1,161 

kc,y = 1/[ky + odm.(k
2

y - λ
2

rel,y )]=              0,665 

 

POSUDEK: 

(σc,o,d / kc,y*fc,o,d ) + (σm,y,d / fm,y,d )  1 

0,083/0,665*16,15 + 4,05/16,62   1 

 

0,252   1                                                              VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

POSUDEK - Max. záporný moment v místě osedlání na vaznici: 
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Rozhodující kombinace (C014 stále + sníh celý + vítr_1): 

Mmax- = -1,64 kNm 

Npřísl = 0,37 kN 

V přísl= -1,77 kN 

 

Prut bude posouzen na kombinaci ohybového momentu s prostým tlakem v místě osedlání na 

vaznici, kde je prut oslaben zářezem. Zářez v místě osedlání na vaznici oslabí krokev o cca. 

40mm. 

 

Průřezové charakteristiky oslabeného průřezu: 

Aoslb. = b*hoslb. =    11200  mm
2
 

Wy,net = 1/6 * b.(hnet)
2 

= 261 333         mm
3
 

 

Excentricta normálové síly vzhledem k posunutému těžišti oslabeného průřezu: 

e=     20    mm 

 

1. Prostý tlak 

σc,o,d= NEd/A = 0,37 *10
3
 / 11 200 = 0,033 MPa 

σc,o,d ==   0,033 MPa < fc,o,d = 16,15            MPa 

  

                                                                         VYHOVÍ 

2. Prostý ohyb 

 

 σm,y,d=Med + Ned *e/Wy =  = 6,41  MPa 

 

σm,y,d = 6,41 MPa    <     fm,y,d = 16,62 MPa                            VYHOVÍ 

 

 

3. Kombinace tlaku a ohybu (vzpěr se neuvažuje kvůli přítomnosti spoje - nedojde k  

vybočení) 

 

 (σc,o,d /fc,o,d )2 + (σm,y,d / fm,d )                        1 
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(0,033/16,15)*2 + (6,41/16,62)     1 

  0,389                                     1                                     VYHOVÍ 

 

POSUDEK - Max. kladný moment v horním poli krokve: 

 

Rozhodující kombinace (C014 stálý + užitné půda + sníh celý + vítr_1) 

Mmax+,horní =  - 1,64 kNm 

Npřísl =                0,37 kN 

V =                0,00 kN 

Prut bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného tlaku: 

 

1. Prostý tlak 

σc,o,d= NEd/A =  0,37 *10
3 * /0,0144  =   0,026 MPa 

 

σc,o,d = 0,026 MPa    <    fc,o,d = 16.15 MPa                               VYHOVÍ 

 

                                                                                                      

2. Prostý ohyb 

σm,y,d=MEd/Wy=  =  0,144 MPa 

 

σm,y,d   = 0,114  MPa    <     fm,y,d =  16,62 MPa                            VYHOVÍ 

 

3. Kombinace vzpěru a ohyb 

Lcr,y =   2035 mm 

λy = Lcr,y/iy = 2035 / 51,37 39,15 

σc,crit,y = π
2
E0,05/λ

2
y= π

2 
*  =  47,65 MPa 

λrel,y = odm.(fc,o,k/σc,crit )=odm.(21/47,65) =  0,664 

βc = 0,2 (rostlé dřevo) 

ky = 0,5*[1 + βc.(λrel,y - 0,3 ) + λ
2

rel] = 0,758 

kc,y = 1/[ky + odm.(k
2

y - λ
2

rel,y )] =                      0,889 
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Posudek: 

(σc,o,d / kc,y*fc,o,d ) + (σm,y,d / fm,y,d ) < 1   

(0,026/0,889*16,15)+ (0,114/16,62)  1 

                              0,086    1                                                                      VYHOVÍ 

 

 

 

POSUDEK - maximální normálová síla v krokvi: 

 

Rozhodující kombinace: (C095 stálé + sníh vlevo + půda + vítr_3) 

Mpřísl. = 0,05 kNm 

Nmax = 2,97 kN 

Vpřísl = 0,35 kN 

 

1. Prostý tlak 

σc,o,d=NEd/Aoslb.=  =  0,265 MPa    

 

σc,o,d =  0,265 MPa  < fc,o,d = 16,15 MPa                                  VYHOVÍ 

2. Prostý ohyb 

σm,y,d=Med + Ned.e/Wy,net=  = 0,415 MPa 

 

σm,y,d = 0,415 MPa < fm,y,d = 16,62 MPa                         VYHOVÍ 

 

3. Posudek v místě  osedlání na vaznici 

(σc,o,d /fc,o,d )2 + (σm,y,d / fm,y,d )  1 

(0,265/16,15)* 2 + (0,415/16,62)  1 

                   0,058                             1                                     VYHOVÍ 
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POSUDEK- posouvající síla v oslabeném průřezu: 

 

Rozhodující kombinace (C075 stálé + sníh celý + vitr_1): 

 

Vmax = 2,60 kN 

 

Posudek: 

τv,d = 3/2 * (VEd/Aoslb. ) = = 0,232 MPa  

 

τv,d = 0,232 MPa            fv,d =     1,73 MPa                                      VYHOVÍ 
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10.6 POSUDEK KLEŠTIN: 

 

Průřezové charakteristiky kleštiny 2*60/200: 

A = 2*b*h = 24000 mm2 

Wy = 1/6 * (2.b) . h
2 

= 8* 10
5
 mm 

 

Tab. 10.9. Materiálové charakteristiky 

 

fc,0,d= kmod.fc,o,k/γM= 0,9 *  =                        14,54 MPa 

fm,d= kmod.fm,k/γM= 0,9*  =                        16,62 MPa 

fv,d= k mod.fv,k/γM= 0,9 *  =                         1,73 MPa 

ft,o,d= kmod.ft,o,k/γM= 0,9 *  =                       9,69 MPa 

 

- kleštiny jsou zajištěny při dolním i horním okraji povrchu zajištěny proti vybočení z roviny 

 - max. tlakové síly jsou velmi malé → neuvažuje se vliv vzpěru  

 - posudek je proveden na kombinaci ohybového momentu a přísl. normálové síly 

 

fc,0,k 21 MPa 

fm,k 24 MPa 

fv,k 2,5 MPa 

ft,o,k 14 MPa 

kmod 0,9 MPa 

γM 1,3 MPa 
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Rozhodující kombinace (C0145 stálé + sníh vlevo + půda +vitr_1): 

Mmax- = -1,73 kNm 

Npřísl = 0,56 kN 

Vpřísl= 4,93 kN 

1. Prostý tah 

σt,o,d=NEd/A=   =   0,024 MPa     ft,0,d =   9,69 MPa 

                                       VYHOVÍ 

2. Posudek maximální tahové síly 

σm,y,d=My/Wy=  = 2,162 MPa    fm,y,d  =  16,62  MPa 

                                      VYHOVÍ 

3. Kombinace tahu a ohybu 

(σt,o,d / ft,o,d ) + (σm,y,d / fm,y,d )  1        

(0,024/9,69) + (2,162/16,62)   1 

                                     0,132  1                                     VYHOVÍ 
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10.7 POSUDEK SPOJE – VAZNICE- KLEŠTINA: 

 

Spoj bude dimenzován na maximální tahovou sílu: 

Rozhodující kombinace (C099 stále + užitné půda ) 

Nmax = 3,58 kN           nakres 

 

 

Obr. 10.17.Pohled a půdorys 

Návrh: 

Navržen 2 x spojovácí úhelník 0,5-31 firma BOVA,                                           [16]                      

Úhelník: 40x 210mm 

Ocel: S235 

Posudek - plech v tahu 

 

fy 235 MPa 

fu 360 MPa 

A 8,4*10
-3

 m
2
 

γMO 1  

γM2 1,25  

Tab.10.10, Vstupní parametry 
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 ( A.fy/γMO) 

Npl,Rd = min  

 (0,9.Anet.fu/γM2 ) 

 

( A.fy/γMO) = 32,7 kN 

(0,9.Anet.fu/γM2 )=  34,9 kN 

 

Npl,Rd =  34,9 kN               NEd= 3,58 kN                            VYHOVÍ  

  

Posudek - příčné namáhané hřebíky  

 

Posuzuju jako hřebíkový spoj ocel-dřevo. 

Hřebíky: HŘ ϕ 4 x 60 mm    d = 4 

 

Rozeteče:                  a1 =             19,6  mm 

 a2= 19,6 mm 

                                 a4,t= 25,2 mm 

                                 a4ct =             19,6          mm 

 

 

Obr.10.26. Rozteče  
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Materiálové charakteristiky: 

Pevnost v otlačení (platí pro nepředvrtávané otvory): 

fh,1,k =0,082 * ρk * d
-0,3

   

fh,1,k = 26,51 MPa 

kmod = 0,8 (RD, střednědobé zatížení, třída vlhkosti 1) 

Plastický moment únosnosti hřebíků:  

fu =600 Nmm-2 

My,Rk = 0,3*fu*d
2,6

= 6616,50 N/mm
2
 

 

Posudek: 

Návrhová únosnost pro jeden spojovací prostředek v jednostřižných spojích ocel - dřevo: 

(t=2 mm  0,5 . d = 0,5.4 =2 → tenká deska) 

t1 = část šroubu ve dřevě 

t1 =   58 mm
 

 

Fv,Rk = min 0,4.fh,i,k.t1.d =  2460 N 

  

Fv,Rk = min 1,15.odm.(2 . My,Rk . Fh,1,k . d) + Fax,Rk/4 = 1362,27 N 

 

 Fv,Rd = kmod . Fv,Rk/γM  =  =  1089,82 N 

 

Potřebný počet hřebíků na 1/2 jednoho spojovacíhé úhelníků: 

 

n= 0,5*NEd/Fv,Rk  =  0,5* 3,58/1,089 = 1,64                   n= 5 ks                                VYHOVÍ 

5 ks HŘ ϕ 4 x 60 mm na  1/2 jednoho spojovacího úhelníku 

 

Minimální výška profilu: 

 

hmin = 2*(4*a2) + 2.a4,t = 2* (4*19,6)+ 2*25,2 = 207,2 mm 
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Obr. 10.18. Pohled  a řez 
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10.8 POSUDEK SPOJE  – KLEŠTINA – KROKEV 

 

Rozhodující kombinace (C095 stálé + sníh vlevo +půda+ vítr _3), ( C0145 stálé +snih vlevo 

+půda + vítr_1) 

Pro posudek spoje mohou být rozhodující 2 možné kombinace zatížení, a sice kombinace pro 

Nmax a Vpřísl nebo kombinace Vmax a Npřísl. 

 

Kombinace – Max. normálová (a zároveň tahová ) síla v kleštinách  

 

Nmax= 3,58 kN 

Vpřísl. = -3,01 kN 

Rsmyk = odm.(Nmax
2 

+ Vpřísl.
2
) = odm.(3,58^2 + 3,01^2 ) =  4,68 kN 

β=arctg (Vpřísl./Nmax)=  arctg (3,01/3,58) =  40° 

 

Kombinace – Max. posouvající síla  

 

Vmax=  4,02 kN 

Npřísl. =  0,56 kN 

Rsmyk = odm.(Npřísl.
2 

+ Vmax.
2
) = odm.(4,02^2+ 0,56^2) =  4,05 kN 

ROZHODUJE  1. KOMBINACE  

 

 

Nákres:  

α = 35,00°   úhel sklon krokve 

β =  40° úhel mezi vlákny kleštiny a výseldnou smykovou rakcí 

Rsmyk 

γ = α – β =  5° úhel mezi vlákny krokve a výslednou smykovou reakci 

Rsmyk 
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Obr.10.19, Nákres 

NÁVRH: 

 

 Navržen 1 x svorník M12 (3.6) zvolen průměr svorníku d= 12 mm 

 

 Tab. 10.11. :Charakteristické hodnoty pevnosti oceli pro svorníky (MPa) 

Třída pevnosti Charakteristická pevnost fu,k 

3.6. 300 

4.6 a 4.8 400 

 

Minimální rozteče: 

A) Krokev 

 (2+2sinγ).d = (2+2*sin 40°)*12= 39 mm 

a4,t=max  

 3d =3*12 = 36 mm 

 

hKrokve=180mm 

 

a4,t =  39 mm   hkrokev/2 = 90,00 mm                                                    VYHOVÍ 

a4,c  = 3d = 36,00 mm   hkrokev/2 = 90,00 mm                                      VYHOVÍ 

 

 

B) Kleština 

 7.d = 7* 12 = 84 mm 

a3,t=max 

 80 mm 
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a3,t = 84 mm        hkrokev/2.sinα = 180/2 *sin5°= 104 mm                                   VYHOVÍ 

a4,t=(2 + 2sinβ).d =(2+2*sin5°)*12= 26 mm    hkleština/2 = 100  mm                   

VYHOVÍ 

a4,c=3.d = 3*12 = 36 mm  hkleština/2 = 100 mm                              VYHOVÍ 

 

 

 Tab. 10.12. Materiálové vlastnosti: 

kmod (RD, střednědobé  

zatížení, TV1) 

0,8  

ρk (hustota dřeva) 350 kg/m3 

 

 Pevnost v otlačení:  

 

fh,0,k =0,082 * (1-0,01d)* ρk = 0,082 * (1-0,01 *12) * 350 = 25,26 MPa 

k90 = 1,35+0,015d = 1,53 + 0,015 *12 = 1,53  

 

fh,1,k = 30,29 MPa 

fh,2,k = 35,34 MPa 

β = fh,2,k / fh,1,k = 35,34/30,29 = 1, 168 

poměr mezi pevnostmi v otlačení prvků 

 

 

 

 

Plastický moment únosnoti svorníku: 

 

My,Rk = 0,3*fu*d
2,6

=  0,3* 300 * 12 
2,6

 = 57559,1 Nm 

fu=300 MPa 
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Posudek: 

 

Spoj je navržen jako dvojstřižný: 

t1 = 70 mm t2 = 100 mm 

ti = tloušťka dřeva nebo desky nebo hloubka vniku 

 

         Obr.10.20.   Návrhová únosnot pro spojovací prostředek v dvojstřižných spojích: 

 

Fv,Rk,1 = fh,1,k . t1 . d 

Fv,Rk,1 = 30,29 * 60 * 12 = 25376,4 N 

 

Fv,Rk,2 = 0,5 . fh,2,k . t2 . d 

Fv,Rk,2 = 0,5 * 35,34 * 100 *12 =  21206,5 N 

 

Fv,Rk,3 =[ 1,05 . fh,1,k . t1 . d/(2+β) ] *[odm.(2β.(1+β)+(4β.(2+β)My,Rk/fh,1,k . d . t12) - β] + 

[Fax,Rk/4] 

Fv,Rk,3 = 17638,456 N 

 

Fv,Rk,4 =[ 1,15 . odm.(2β/1+β)] *[odm.(2.My,Rk . fh,1,k . d )] + [Fax,Rk/4]  

Fv,Rk,4 = 7721,770 N 

Minimální únosnost spoje 

Fv,Rd = kmod . Fv,Rk/γM = 

Fv,Rd =  0,8 * 7721,77/1,25 =  4942 N 
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Únosnot jednoho svorníku: 

Fv,Rd = 2 . Fv,Rd= 9,88 kN     Rsmyk,max= 4,68 kN                                     VYHOVÍ 

  

 

 
Obr .10.20.  Spoj kleština -  krokev 
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10.9 POSUDEK SPOJE  – Krokev – Krokev 

 

Rozhodující kombinace zatížení (C087 stálé + půda +sníh celý + vítr_1) ,  

Pro posudek mohou být 2 možné kombinace zatížení, a sice kombince pro Nmax a Vpřísl 

nebo kombinace Vmax a Npřísl 

 

Kombinace - Max. normálová (a zároveň tahová ) síla 

Nmax=  -1,71 kN 

Vpřísl. =  -1,12 kN 

Rsmyk = odm.(Nmax
2
 + Vpřísl.

2) = odm. (1,71^2 + 1,12^2) = 2,044 kN 

β=arctg (Vpřísl./Nmax)=  33,22° 

 

 

Kombinace - Max. posouvající síla  

 

Vmax=   -1,13 kN 

Npřísl. =  -1,11 kN 

Rsmyk = odm.(Nmax
2 

+ Vpřísl.
2
) =  odm.(1,71^2 + 1,12^2 ) = 1,58 kN 

 

 ROZHODUJE KOMBINACE 1. 

 

Nákres 

 

α = 35° úhel sklon krokve 

β =  33,22° úhel mezi vlákny krokve a výslednou smykovou re akcí Rsmyk 

γ = α - β = 35-33,22= 1,78 °úhel mezi vlákny OSB desky a výslednou smykovou reakci 

Rsmyk 
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Obr. 10.21. Nákres 

 

Návrh: 

2 x OSB deska: 640 /390 tl. =15mm 

Hřebíky: ϕ = d =4mm x110mm 

Minimální rozteče: (minimální rozteče pro krokev jsou větší než pro desku) 

 

A) OSB deska: jsou použity vzorce pro předvrtávané otvory pro OSB desku 

 

a1= 0,85.(4+|cosγ|)d = 0,85*(4+cos1,76)*4 = 16,99 mm 

a2= 0,85.(3+sinγ)d = 0,85 *(3+sin1,76) *4 =  10,33 mm 

a3,t= (7+5cosγ)d = (7+5*cos1,76)*4 =            47,98 mm 

a4,t= (3+2sinγ)d = (3+2sin1,76)*4 =                12,15 mm 

a4,c= 3d = 3*4 =                                    12,00 mm 

 

B) Krokev: jsou použity vzorce pro nepředvrtávané otvory pro krov 

 

a1= 0,85.(4+|cosβ|)d = 0,85 *(4+cos33,22)*4 = 16,28 mm 

a2= 0,85.7.d = 0,85 * 7 *4 =                                23,8  mm 

a3,t= (15+5cos(β)).d =(15+5cos33,22)*4 = 75,78  mm 

a4,t= (7+2sin(180-β)d = (7+2sin(180-33,22)*4=32,92  mm 

a3,c= 15d = 15*4 =                                       60,00  mm 

a4,c= 7d = 7*4=                                                   28,00 mm 
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Tab.10.13. Materiálové vlastnosti: 

mod,1 0,85 
 

kmod,2 0,9 
 

kmod1,2 0,87 
 

ρk,krokve 490 kg/m3 

ρOSB 550 kg/m3 

 

Pevnost v otlačení: 

fh,1,k =65 * d
-0,7

* t
0,1

= 65 * 4
-0,7

* 15
0,1

=         32,30 MPa 

fh,2,k =0,082 * ρk * d
-0,3 

= 0,082 *490 *4
-0,3

=  26,50 MPa 

β = fh,2,k / fh,1,k = 32,30/26,50 =                           0,713 

 

Plastický moment únosnoti hřebíku: 

My,Rk = 0,3*fu*d
2,6

=0,3 *600 *4
2,6 

= 6616,5 Nm 

fu=                     600             MPa 

 

Posudek hřebíků: 

Spoj je navržen jako jednostřižný 

t1 =15 mm t2 =115 mm 

Obr. 10.21 Návrhová únosnost pro spojovací prostředek v jednostřižných spojích: 
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Fv,Rk,1 = 1938,00 N 

Fv,Rk,2 = 8707,80 N 

Fv,Rk,3 = 3129,3222 N 

Fv,Rk,4 = 611,22 N 

Fv,Rk,5 = 4680,0173 N 

Fv,Rk,6 = 1288,4239 N 

 

 

Fv,Rd = kmod,1&2 . Fv,Rk/γM  

Fv,Rd = 0,87 * 611,22/1,25 =  425,4  N 

 

Potřebný počet hřebíků na spoj: 

n= Rsmyk/Fv,Rd = 2,044* 10
3
/425,4 =  4,8 

n= 6 hřebíků                                         6 ks HŘ.       4 x 110 mm na  1/2 OSB  desky 

 

Posudek OSB desek: 

Příložky musí přenést 1,5 násobek výsledné síly!!! 

VEd= 1,5*Rsmyk*sinγ = 1,5 *2,044*sin 1,76 = 0,094 kN 

NEd= 1,5*Rsmyk*cosγ = 1,5* 2,044*cos1,76= 3,07 kN 

 

 

                                                               Obr.10.22. Charakteristické parametry
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Tab. 10.14. Materiálové charakteristiky: 

fc,0,k 15,4 MPa 

fv,k 6,8 MPa 

kmod 0,85  

γM 1,3  

 

fc,0,d= kmod.fc,o,k/γM= 0,85 * 15,4/1,3 =       10,07 MPa 

fv,d= kmod.fv,k/γM= 0,85* 6,8/1,3 =              4,45        MPa 

 

Posudek: 

 

σc,o,d=NEd/A=1,71/0,0144 = 0,119 MPa      fc,0,d= 10,07 MPa                   VYHOVÍ 

  

τv,d = (3/2) * Ved/A =1,12/0,0144= 0,117 MPa       fv,d= 4,45 MPa                        VYHOVÍ 

 

 

 

 

Obr.10.23.  Spoj krokev - krokev 
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10.10 POSUDEK VAZNICE 

Konstrukce je navržena jako spojítý nosník z LLD SA 150/180 o čtyřech polích s převislými konci. 

Podpory vaznice jsou tvořeny dvěma štítovými stěnami a třemi vnitřními stěnami. 

Vaznice je zatížená reakcemi od krokví. 

 
Zatížení konstrukce: 

Zatížení stálé ZS1:                

                   

RG,k,1 = 

                                   

17,44 

                 

kN               

RGk,2= 0,875*RGk,1        15,26 kN 

RG,k,3= 0,375*Rgk,1       6,54 kN 

 

 
Obr.10.24. ZS1 

Zatížení užitné - půda ZS3:    

        

RQP,k,1 = 5,98 kN    

RQP,k,2 = 0,5*RQP,k,1=  1,115 kN 

 

     

 
Obr.10.25. ZS2 
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Zatížení sněhem 

ZS3 (po celém):                

                   

RSN,k,1 = 6,89 kN               

                   

RSN,k,2= 0,875*(RSN,k,1) =       6,028 kN 

                   

RSN,k,3=0,375*(RSN,k,1) =       2,59 kN 

 

 

 

Obr.10.26. ZS3 

 

Zatížení 

větremZS5 (Sání)                

                   

RW,k,1 = 6,06 kN               

                   

RW,k,2= 0,875*RW,k,1 =      5,31 kN 

                   

RW,k,3= 0,375*RW,k,1 =     2,28          kN 

 

       

 

 

Obr.10.27. ZS5 
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Zatížení  

Větrem ZS3 (Tlak) 

 

RW,k,1 = 9,20 kN        

            

RW,k,2= 0,875*RW,k,1 =      8,05 kN 

            

RW,k,3= 0,375*RW,k,1 =     3,45          kN 

 

 

 

Obr.10.28. ZS3 

 

Posudek 

My 

 

Vz 

 

Obr.10.29. Vnitřní síly 
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Únosnost v ohybu 

Wy=1/6*b*h
3
 1/6 *0,15 0,18

3
 =1,4*10

-4
 m

3
 

fm,g,k = 24 MPa 

kmod =0,8   (LLD, střednědobé zatížení, TV1) 

γM = 1,3 

fm,g,d= kmod.fm,g,k/γM=0,8 *24/1,3 = 15,36 MPa 

σm,d=MEd/Wy= 10,31*10
3
/1,4*10

-4
 = 12,73 MPa 

σm,d= 12,36 MPa  < fm,g,d = 15,36 MPa                                            VYHOVÍ 

 

Únosnost ve smyku: 

 

Tab.10.15. Materiálové charakteristky 

 

fv,g,k 2,5 MPa 

kmod 0,8  

γM 1,25  
 

 

              

 

 

 

fv,g,d = kmod * fv,g,k/ γM  =1,6 MPa 

τv,d =  3/2 * Vd/A=   0,829 MPa 

 

τv,d = 0,829 MPa   fv,g,d = 1,6 MPa                         

VYHOVÍ 
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Použitelnost: 

 

 

Posudek winst             

                

Pole:               

  winst = 9,5 mm   L/300 =3600/300 = 12 mm  

         VYHOVÍ     

                

Konzola:               

  winst = 2,2 mm    L/150 =400/150 = 2,6 mm  

         VYHOVÍ     

 

 

Posudek wfin 

Čistý konečný průhyb získáme součtem okamžitého průhybu, průhybu od dotvarování a nadvýšení 

(pokud se použije) 

                   

wfin,P = winst*/( 1+ kdef ) =9,5(1+0,8)=17,1mm 

 

wfin k = winst*/( 1+ kdef ) = 2,2 (1+0,8) = 4 mm               

  
 

 

součinitel, který bere v úvahu zvětšení deformace v čase 

následkem kombinovaného účinku dotvarování a vlhkosti; volím 

kdef=0,8 pro pole (tř. provozu 2)  

  

  

 

Pole:              

  ufin = 17,1 mm  L/150 =3600/150 = 24 mm 

         VYHOVÍ    
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Konzola:              

  ufin = 4 mm  L/85 =400/75 = 5,3 mm 

         VYHOVÍ    

 

VAZNICE VYHOVÍ NA MSÚ A TAKÉ NA MSP. NAVRŽEN PROFIL Z LLD 

150/180mm. 

 

10.11 POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO SLOUPKU 

Model konstrukce sloupku – od horního líce kleštin k podlaze  = 2600 mm 

Obr. 10.30. Nákres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model konstrukce zatížení: 

Sloupek je navržen z RD 150/150 

                             Obr. 10.30. Nákres 

 

 

Sloupek je zatížen reakcemi od vaznice: Kombinace MSÚ - B NEd= 37,66 kN 
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Obr. 10.31. Reakc 

Průřezové charakteristiky: 

 

A = b*h = 150 *200 =                    0,03             m
2
 

Iz = 1/12 * b.h
3
 = 1/12 *0,15*0,2

3
=    1,4*10

-4
                    m

4
 

iz = odm.(Iz/A) =57,74                                    mm  

 

Tab. 10.16. Materiálové charakteristiky: 

fc,0,k 30  

fc,90,k 2,7  

kmod 0,8 (RD, střednědobé 

zatížení, třída vlhkosti 

1) 

E0,05 8000  

γM 1,3  

 

fc,0,d= kmod.fc,o,k/γM= 18,46 MPa 

fc,90,d= kmod.fc,90,k/γM= 1,66 MPa 

 

Lcr,z  = 2600 mm 

λz = Lcr,z / iz = 2600/57,74 = 45,03 

σcr,crit,y = π
2 

* E0,05 / λz
2
 = π

2 * 
8000/45,03

2
 =  38,95 MPa 

λreal = odm. (fc,o,k/ σcr,crit,y) = 0,770 

βc = 0,2   pro rostlé dřevo 

kz = 0,5*(1+ βc ( λrea l- 0,3) + λreal
 2

) =0,5* (1+ 0,2 (0,770-0,3)+0,770
2
) =0,843 

kc,z = 1/ (kz + odm.(kz
2
 – λ

2
real) = 1/1,186 = 0,843 
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Posudek: 

 

σc,o,d = Ned / A = 1,25 MPa <= kc,z . fc,o,d=  21,89 MPa 

                                                       VYHOVÍ 

Posudek - tlak kolmo k vláknům: 

σc,o,d = Ned / A = 1,25 MPa <= fc,90,d= 1,66 MPa 

                                                                     VYHOVÍ 

Navržen sloupek 150x200 s RD C30 – Vyhoví na tlak rovnoběžně s vlákny i na tlak kolmo k 

jeho vláknům, s kterým byl problém. 
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11 POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO SLOUPKU 

 

Model konstrukce sloupku – od horního líce kleštin k podlaze  = 2550 mm 

Obr. 10.32. Nákres 

 

Obr. 10.32. Nákres 

 

Model konstrukce zatížení: 

Sloupek je navržen z RD 160/160 

Sloupek je zatížen reakcemi od vaznice: Kombinace MSÚ - B NEd= 5,09 kN 

 

Obr. 10.3. Reakce 
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Průřezové charakteristiky: 

 

A = b*h = 160 *160 =                    0,0256             m
2
 

Iz = 1/12 * b.h
3
 = 1/12 *0,16*0,16

3
=    1,09*10

-4
                    m

4
 

iz = odm.(Iz/A) =46,18                                    mm  

 

Tab. 10.16. Materiálové charakteristiky: 

fc,0,k 30  

fc,90,k 2,7  

kmod 0,8 (RD, střednědobé 

zatížení, třída vlhkosti 

1) 

E0,05 8000  

γM 1,3  

 

fc,0,d= kmod.fc,o,k/γM= 18,46 MPa 

fc,90,d= kmod.fc,90,k/γM= 1,66 MPa 

 

Lcr,z  = 2550 mm 

λz = Lcr,z / iz = 2550/46,18 = 55,22 

σcr,crit,y = π
2 

* E0,05 / λz
2
 = π

2 * 
8000/55,22

2
 =  25,89MPa 

λreal = odm. (fc,o,k/ σcr,crit,y) =odm. 30/25,89 =1,158 

βc = 0,2   pro rostlé dřevo 

kz = 0,5*(1+ βc ( λrea l- 0,3) + λreal
 2

) =0,5* (1+ 0,2 (1,158-0,3)+1,158
2
) =1,256 

kc,z = 1/ (kz + odm.(kz
2
 – λ

2
real) = 1/1,742 = 0,574 

 

 

Posudek: 

 

σc,o,d = Ned / A =5,05*10
3
/0,0256 = 0,197 MPa <=  kc,z . fc,o,d= 0,574*18,46=10,59 MPa 

                                                              VYHOVÍ 

Posudek - tlak kolmo k vláknům: 

σc,o,d = Ned / A =5,05*10
3
/0,0256= 0,197MPa  <= fc,90,d=   1,66 MPa 

                                                                     VYHOVÍ 

Navržen sloupek 160x160 z RD C30 – Vyhoví na tlak rovnoběžně s vlákny i na tlak kolmo k 

jeho vláknům, s kterým byl problém. 
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12 KOTVENÍ DO ZÁKLADU 

 

 

Obr. 11.1. Řez  
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13 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh rodinného domu. Volba daného řešení 

spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí od jeho architektonického ztvárnění. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit dispoziční řešení rodinného domu, na které budou  navazovat 

návrhy skladby vodorovných a svislých konstrukcí.a v celkovém měřítku mohla  Vytvoření 

optimálního návrhu vybraných konstrukčních prvku a jejich posouzení, dle mezních stavu 

únosnosti a použitelnosti a celkové stability budovy, bylo nedílnou součástí bakalářské práce. 
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