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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Diplomová práce je vypracována jako projektová dokumentace  ke stavebnímu řízení, 

pro nástavbu třípodlaţní budovy. Jedná se o nástavbu v provedení kombinace dvou systémů 

dřevěných konstrukcí. Práce obsahuje kompletní technické výkresy a výpočty hlavní a 

vedlejší nosné konstrukce střechy, dřevobetonové spřaţené konstrukce podlahy s ohledem na 

stávající nosné prvky, obvodový plášť a vnitřní dispozice příček. Byla navrhnuta 

nejoptimálnější konstrukce  nástavby vzhledem  ke stáří budovy, architektonickému rázu  

budovy a přilehlému okolí. Hlavní  důraz byl kladen  na uţitnost dané nástavby, s vyuţitím 

pro potřeby sociálního hospice. Dalším rozhodným prvkem pro danou konstrukci byla 

rychlost výstavby a cenová dostupnost. Celkový počet stan 47  
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ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

 

The thesis is developed as a project documentation for construction management for the body 

three-storey building. This is an extension in the embodiment, a combination of two systems 

of wooden structures. The work includes complete engineering drawings and calculations of 

major and minor supporting structure of the roof, wood-concrete composite floor construction 

with regard to the existing supporting elements, external cladding and internal layout of 

partitions. It was suggested optimal body structure due to the age of the building, the 

architectural character of the building and the adjacent neighborhood. The main focus was on 

usability of the superstructure, using the social needs of hospice. Another decisive element for 

the construction of the speed of construction and affordability. Total number of page 47 
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1. REŠERŢE KONSTUKČNÍCH SYSTÉMŮ DŘEVOSTAVEB 

 

1.1. Úvod a historie dřevostaveb 

 

Dřevo je základní surovinou, která se jiţ od nepaměti  pouţívá k různým účelům. 

Člověk si  postupem času osvojil práci a cit v pouţití dřeva na výstavbu řady staveb.  Naučil 

se rozeznávat různé typy dřevin a jejich následné pouţití.  Opracovatelnost dřeva je poměrně 

malá  v porovnání s ostatními stavební materiály. V době  průmyslové  revoluce v důsledku 

nástupu nových technologii za pouţití oceli a betonu,  se dřevo dostalo  do druhořadé úlohy 

jako pomocný, provizorní a dočasný prvek.  Návrat dřevených konstrukcí  v naší zemi přišel 

aţ po revoluci, avšak v jiných zemích např. severní Americe a severských  státech Evropy  se 

konstrukce dřevostaveb  v průběhu  20 – tého století dále rozvíjely a zlepšovaly.  Dřevostavby 

mají oproti zděným či betonovým konstrukcím  řadu nesporných výhod, které jsou do jisté 

míry měřitelné z hlediska poţadavků trvalé udrţitelného rozvoje a hodnocení ţivotního cyklu 

stavby (LCA- live cycle assesment), coţ má velkou váhu do budoucna. Dalším nesporným 

hlediskem, proč dřevostavby jsou v určité renesanci, je zavedení  nových  výrobních postupů 

týkající se opracovaní dřevní hmoty (lepené dřevo, dřevoštěpkové plošné materiály, 

kompozitní materiály). 

 

 

1.2. Rozdělení konstrukčních systémů dřevěných staveb 

 

Prioritou k rozdělení konstrukčních systémů staveb je orientace a druh nosných prvků 

staveb .  

Základními druhy konstrukcí jsou:  

1.2.1 Srubové stavby  (viz obr. 1) 

   Jde o konstrukční systém vyuţívající masivní 

dřevěné prvky. Zpravidla jsou navrhované a 

prováděné bez pouţití konstrukčních zásad (pouze 

zaloţené na dlouholetých zkušenostech) . 

 

     

 Obrázek 1 
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1.2.2 Hrázděné stavby (viz. obr 2)  

 

Systém hranolové kostry s vyzdívaným nebo 

izolačním prostorem. V minulosti byl hojně pouţíván 

v Německu, Dánsku a Nizozemsku a v malé míře i 

v naší zemí. Velká řemeslná pracnost prováděných 

spojů sloupků a vzpěr u tohoto typu staveb je 

nediskutovatelná.  

 

 

 

1.2.3.  Balloon- Frame, Platform- Frame ( viz. obr.  3) 

 

 

Konstrukční systém vznikl za 

účelem poţadavků rychlé a levné 

výstavby v 30. letech v USA. 

Zanedlouho se stal dominujícím 

prvkem ve výstavbě rodinných domů i 

vícepodlaţních dřevostaveb. 

Postupem času došel tento vývoj i 

k řadě modifikací a rozšíření do 

mnoha státu světa, zejména do 

Japonska a Evropy. 

V kolíbce vývoje tohoto systému se 

zrodily dva typy konstrukcí Balloon- 

Frame a Platform – Frame . Systém Balloon- Frame je specifikován průběţnými stěnovými 

sloupky přes dvě a více podlaţí. Stropní nosníky jsem uloţeny v zářezech sloupu pomocí 

vodorovného  průvlaku.  Naopak systém Platform – Frame se vyznačuje tzv. poschoďovou či 

etáţovou skladbou. Nosné stěnové sloupky  jsou pouze do výše jednoho podlaţí a tím je 

stropní konstrukce pouţívaná jako pracovní plošina. Systém Platform - Frame  je výhodný na 

prefabrikaci  normovaných konstrukčních stavebních prvků, a pro jednoduché hřebíkové či 

Obrázek 2 

Obrázek 3  
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vrutové spojení. Nespornou výhodou tohoto systému je nízká hmotnost, snadnost a rychlost 

výstavby. Nelze také opomenou i nenáročnost dopravy konstrukčních prvků. 

 

 

1.2.4. Rámové stavby (viz obr. 4) 

 

Tento systém vychází z principu 

Platform - Frame, kde  nosné prvky 

rámové konstrukce přenášejí svislá 

zatíţení přes sloupy do základů stavby. 

Zatímco vodorovná zatíţení vznikající 

účinkem větru jsou přenášeny pomocí 

deskových materiálu pláště. Většinou  je 

rámová konstrukce na vnější straně  

opláštěná provětraným nebo kontaktním 

fasádním zateplovacím systémem. 

Vnitřní část nosné konstrukce je taktéţ 

opláštěna dřevěným či sádrovláknitým 

systémem. Nespornou výhodou tohoto 

systému je volnost vnitřních dispozicí, 

jednoduchost výstavby a dostupnost materiálů. Dodatečná úprava  a modernizace  stávajících 

objektu je u tohoto systému poměrně malá. U rámových konstrukcí má investor popř. 

projektant mnoho doporučených či normovaných konstrukčních metod provedení stěn a 

stropů.  

 

1.2.5. Skeletové stavby (viz obr. 5) 

 

Tento typ konstrukce je velice vhodný pro vícepodlaţní  komplexy budov s velkou 

objemovou vnitřní dispozicí (budovy průmyslové, správní a stavby občanské vybavenosti). 

Skeletové stavby jsou navrhovány pro velké rozpětí s malým počtem vnitřních sloupů, coţ 

investory velice láká. Hlavní nosná konstrukce se skládá  převáţné z lepeného lamelového 

dřeva  GL24 h s povrchovou vzhledovou úpravou, coţ je povaţováno za  součastný módní 

Obrázek 4 
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trend.  Hlavní konstrukce přenášejí jak svislé tak vodorovné zatíţení. Tím pádem je nezávislé 

na vedlejší konstrukci obvodových stěn a dovoluje vytvořit velké plochy prosklených stěn. 

Vodorovné a svislé ztuţení můţe být vytvořeno pomocí standardizováných ocelových 

prostředků, které v dnešní době dodává mnoho výrobců. Ztuţení konstrukcí můţe být  

provedeno i masívními konstrukcemi z betonu či zdiva ( schodiště, výtahové šachty atd.) 

 

 

Obrázek 5 

 

1.2.6. Stavby z masívního dřeva (viz obr. 6) 

 

Pravděpodobně ve dvacátých letech minulého století byl tento systém  vyráběn ve 

Švédsku, pomocí fošen spojovaných na péro a dráţku. Z těchto velkoplošných dřevěných 

panelů byly stavěny jedno a dvou podlaţní domy.  V současnosti s postupem kvalitní výroby 

jsou vyráběny panely v tloušťce od 50 do 300 mm  ( kříţově slepované  řezivo, řezivo 

spojované kolíky či hřebíky nebo desky na bázi dřeva- OSB) . Výhodou je pouţití méně 

kvalitního dřeva a  hlavní motivací s ohledem na vyšší cenu těchto panelů je  velké mnoţství 

vázaného CO2 ve dřevní hmotě. . 
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Z těchto velkorozměrových panelů se dá velice snadně vytvořit obvodová, střešní či 

stopní konstrukce.  Zatíţení vodorovné a svislé se přenáší prostřednictvím deskových dílů 

přímo do základů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 
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2. NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ NÁSTAVBY TŘÍPODLAŢNÍHO DOMU 

OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

 

 

2.1.  Popis  historie stávajícího objektu  

Budova se nachází v lokalitě Slezská Ostrava,  v katastrálním území  Heřmanice na par. 

545, ulice Orlovská. Budova leţí  na okraji bývalého areálu  dolu Rudý říjen. Objekt, který 

byl vyuţíván zejména k administrativní činnosti byl v 60-tých letech  minulého století 

přetvořen na Ambulantorium  dolu Rudý říjen (viz. obr.7.). Objekt byl přibliţně vystavěn 

v roce 1950. V roce 1990 byl důl  přejmenován na důl Heřmanice a ukončení těţby se datuje 

na rok 1998. Od této doby spravuje celou oblast státní podnik Diamo s.p. a jsou zde 

prováděny sanační a rekultivační práce. V roce 2009 došlo k odprodeji budovy Ambulantoria 

do soukromého vlastnictví, za účelem výstavby ubytovny. Tento investiční záměr, však 

ztroskotal v důsledku finančním náročnosti rekonstrukce, jelikoţ budova byla za více neţ 10 

let  značně zpustošená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Technický popis stavu stávajícího objektu  

Stávající objekt se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím  krčkem,  ve kterém 

se nachází hlavní schodiště (viz obr.8.9.). Hlavní objekt je dvoupodlaţní, podsklepený  

Obrázek 7 
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s hlavním vchodem do ulice Orlovská z jiţní strany.   Ţelezobetonové schodiště je situováno 

do středu budovy s mezipatrovou podestou. 

 

 

 

 

 

 

Hlavní  svislá nosná obvodová  konstrukce  je vyzděna z plných cihel šířky 520 mm a 

střední nosná zeď je taktéţ  vyzděna z  plných cihel šířky 400 mm. Stropy jsou provedeny 

monolitickým  ţelezobetonem. Střešní část je provedena ţelezobetonovými nosníky v rozteči 

cca 1250 mm, ve kterých jsou vloţeny PZD desky.  Dále je proveden  škvárový násyp 

s následným betonový loţem pro pokládku střešní krytiny. Tato skladba je značně narušena, 

vzhledem k rozsáhlému poškození hydroizolace střešního pláště (viz. obr.11) Střešním 

pláštěm dochází k značnému zatečení do objektu  a dochází k degradaci povrchů podlah , 

stropů, ale i nosných zdí.  

 

 

 

Obrázek 9 Obrázek 8 

Obrázek 10 Obrázek 11 
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Během chátrání  objektu  došlo k masívnímu rozkradení jakéhokoliv prodejného materiálů. 

Vedlejší objekt je ve stejném stavu jako objekt hlavní. 

 

2.3.  Navrhované  stavební úpravy a změna způsobu jejího vyuţití 

 

Stavebním technickým průzkumem byly zjištěny tyto závaţné  skutečnosti, které jsou 

zohledněny  nové projektové dokumentaci budovy. 

-  střešní ţelezobetonová konstrukce je značně degradována a vykazuje porušení v oblasti 

obnaţených a místně i prorezivělými nosnými výztuţemi betonu.  S ohledem na provedení 

nástavby na hlavním objektu  je nutno stávající ţelezobetonovou střešní konstrukci 

demontovat. 

- obvodové zdivo je taktéţ v místech stávajících střešních svodů značně degradováno  a tudíţ 

nelze počítat se zachování lícového cihelního zdiva 

Nový navrhovaný koncept objektu je vytvořen pro potřeby následného vyuţití a 

potřebám investora. Budova bude vyuţívána společností zabývající se sociální sluţbou 

v oblasti péče o seniory, dlouhodobě  a těţce nemocné občany. Z tohoto důvodu bude  vnitřní 

koncepce celého objektu zachována,  jelikoţ velice dobře koresponduje s potřebami investora. 

Z důvodu navýšení celkové kapacity zařízení  o 15 aţ 20 osob, tedy o 7-10 pokojů o výměře 

min. 15 m
2
 se  rozhodl investor provést nástavbu  na hlavním objektu. V minulosti byl  jiţ 

proveden architektonický návrh nástavby na hlavním objektu, který měl slouţit jako 

ubytovna.  I tento architektonický  podnět byl  jedním z hlavních  důvodů k provedení 

nástavby objektu  (viz. obr. 12.).  

 

 

 

 

 

 

              Obrázek 12 
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2.4.  Typ zvolené konstrukce nástavby  a dispozic 

Dle poţadavků investora  na počet pokojů  s ohledem na rozměry stávající budovy byl 

vytvořen koncept půdorysu nástavby. Tento koncept byl ještě doplněn o poţadavek 

variability vnitřního uspořádaní do budoucna. Dále byla poţadována výstavba ochozu 

kolem celé nástavby. Do projektu musely být zapracovány poţadavky  z oblasti poţární 

ochrany, hygienických předpisů a jiné související legislativy. 
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3. NÁVRH  DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ NÁSTAVBY TŘÍPODLAŢNÍHO DOMU 

OBČANSKÉ VYBAVENOSTI  A ZVOLENÍ OPTIMÁLNÍ VARIANTY 

 

 

3.1.  Varianty konstrukčního systému vzhledem ke stavu objektu 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše,  celá hlavní konstrukce střechy musí být vzhledem 

k poškození konstrukce demontována. Ţelezobetonové sedlové nosníky leţí na 

ţelezobetonovém věnci po obvodě budovy a podpírá je středová podélná  průběţná zeď. 

Dle vytvořené sondy v místě styku nosníku s ţelezobetonovým věncem po obvodu 

objektu, bylo zjištěno ţe tento nosný věnec není degradován. Sonda byla provedena  v místě 

velkého zatečení do budovy, a tudíţ lze předpokládat, ţe ţelezobetonový věnec po celém 

obvodu  nebude vykazovat ţádné či menší poškození.   Na nosné středové zdi se taktéţ 

nachází ţelezobetonový věnec bez zjevného poškození. 

Objekt se nachází v místě bývalého dolu a tedy na poddolovaném území.  Na stávajícím 

objektu (dle stavebně technického průzkumu) nebyly zjištěny ţádné trhliny způsobené 

sesednutím či náklonem budovy. Avšak zvýšení hmotnosti celé budovy  v důsledku případné 

nástavby s ţelezobetonem, by bylo krajně nevhodné i přes stávající architektonický ráz. 

  Dalším důleţitým hlediskem bylo, ţe obvodové zdivo nástavby se nachází bez podpěr 

stávající nosné konstrukce spodních pater. Jestliţe by byl navrhnut tento systém musel by být 

strop nad II N.P. z monolitického ţelezobetonu, coţ by vedlo opět k navýšení  svislého 

zatíţení do základu objektu. Vzhledem k těmto skutečnostem a ve snaze co nejniţší investice 

do výstavby , bylo rozhodnuto o provedení dřevěné nástavby.  Nespornou výhodou je taktéţ 

rychlost výstavby s ohledem na očekávané povětrnostní podmínky, jelikoţ výstavba by se 

měla provádět v zimním období roku 2014. 

 

3.2.  Návrh typu dřevostavby a jednotlivých konstrukčních variant 

 

 Volba typu dřevěné konstrukce vycházela z poţadavků investora, který kladl důraz na 

variabilitu vnitřního prostoru pro případné další úpravy v budoucnosti a z architektonického 

návrhu rekonstrukce zohledňující stávající ráz budovy. Tento se přikláněl k provedení 

nástavby  se sedlovou střechou s malým spádem. Investorovi a zástupci investora byly 

doporučeny a předloţeny dva návrhy konstrukcí  
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Jeden návrh korespondoval s minulým architektonickým návrhem s vyuţitím lehkého 

sloupkového systému na bázi Platform- Flame (viz. obr.12). Dispozice pokojů byla 

v poţadovaném formátu a střecha nástavby byla vzhledem k zvětšení celkové výšky budovy 

pozměněna na plochou s odvodem vody na podélné strany  Skladba podlahy byla navrhnuta 

jako spřaţená dřevobetonová  konstrukce. Obvodovou stěnovou konstrukci doplňoval 

kontaktní zateplovacím systémem ETICS. Strop a vnitřní příčky byly opláštěný 

sadrovláknitými deskami. 

Druhý návrh byl s ohledem na vnitřní dispozice zcela totoţný jako návrh předešlý. Tento 

návrh obsahoval lepený sedlový vazník s minimálním sklonem a překlenoval celou šířku 

budovy.  Tento lepený vazník byl v pohledové kvalitě a vytvářel s pohledovými palubkami 

stopní konstrukci.  Sedlový vazník byl usazen na obvodové zdivo  přes masívní sloupy a 

tudíţ zastřešoval i poţadovaný ochoz kolem vnitřní nástavby . Na sloupy, které byli taktéţ 

v pohledové kvalitě lepeného dřeva je moţno ukotvit i skleněné bezpečnostní zábradlí. 

Podlahová skladba byla stejně jako u prvního návrhu  spřaţená dřevobetonová konstrukce. 

Obvodová  stěnová konstrukce  nástavby byla řešena jako lehká sloupková konstrukce 

s kontaktním zateplovacím systémem ETICS.  

 

3.3.  Zvolený typ a skladba konstrukce 

Po posouzení návrhu byla investorem zvolena druhá varianta. Důvodem byla celková  

vzhlednost   masívního  trámoví, v interiéru i exteriéru  budovy. Dále zastřešení ochozu a 

moţnost následných změn vnitřních dispozicí v budoucnu. 
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4. NÁVRH A POSOUZENÍ VYBRANÝCH ROZHODUJÍCÍCH NOSNÝCH PRVKŮ 

A SPOJŮ ZVOLENÉ VARIANTY NOSNÉ KONSTRUKCE NÁSTAVBY 

POUŢITELNOSTI PODLE PŘÍSLUŠNÝCH EVROPSKÝCH NOREM 

 

 

4.1. VÝPOČET SEDLOVÉHO NOSNÍKŮ 

Návrh základních rozměrů a tvarů sedlového nosníků a materiálových charakteristik 

Celkový výpočet MSU a MSP na provedení optimalizace nosníku bylo vytvořeno v programu 

Excel 

 

Rozpětí nosníků    L = 13,3 m 

Délka  nástavby v podélném směru  D = 45,65 m 

Výška ve vrcholu       hap =800 mm ( volena co nejmenší ) 

Výška  nosníku spodní   h = 900 mm  (ho=1/2hap) 

Výška po okap      h okap = 11,26 m 

Úhel náběhu      α = 3,446 ° 

Šířka vazníku      b = 200 mm 

 

Materiálové charakteristiky 

Typ nosníku sedlový- Lepené lamelové dřevo 

Třída provozu 1 

Materiál hl. nosník   GL24h  (viz.příloha 1 tab. 2 STEP 1 A8/7) 

kmod = 0,9 

γM = 1,25 

fm.g.k= 24 MPa      

fv.k= 2,8 MPa      

13300 

 

4
0

0
 

8
0

0
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fc90k= 5,5 MPa      

ft90k= 0,35 MPa     

Egmeen=11000 MPa 

 

Navrhovaná pevnost v ohybu    

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost ve smyku   

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

          k   
         

  
           

Navrhovaná pevnost v tahu kolmo k vláknům 

          k   
         

  
           

 

Výpočet zatíţení konstrukcí 

Stálé zatíţení 
       

Materiál sf [m] tl. [mm] γ [kN/m
3
] gk [kN/m] γMO 

gd 

[kN/m] 

krytina folie 4,15 0,015 1,50 0,093 

1,35 

0,126 

separační vrstva   4,15 0,002 0,90 0,007 0,010 

EPS 100 S    4,15 0,27 0,30 0,336 0,454 

podklahové hob prkna 4,15 0,019 3,40 0,268 0,362 

vaznice rozměr 140/140 4,15 0,0196 4,20 0,342 0,461 

nosník     1 1 1,00 0,760 1,026 

∑ Stálé zatíţení       1,807   2,439 

 

nahodilé zatíţení 
      

Materiál b [m] 
γ 

[kN/m
2
] 

qk [kN/m] γMO qd [kN/m] 

KATEGORIE ZATÍŢENÍ  

H 
4,15 0,75 3,113 1,5 4,669 

ZATÍŢENÍ SNĚHEM 4,15 0,70 2,922 1,5 4,382 

∑ nahodilé zatíţení     6,034   9,051 
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Na vazník působí proměnná zatíţení  uţitné – Kategorie H- 0,75 kN/m
2
 (viz. Eurokód 1, část 

1-1. ) Zatěţovací šířka je osová vzdálenost vazníků  zš - 4,15 m  Navrhovaní skladba 

střešního pláště byl proveden na základě tepelného auditu. 

 

 Zatíţení sněhem 

Zvolená oblast  Ostrava Heřmanice  dle odkazu  http://www.snehovamapa.cz/ 

Charakteristická hodnota zatíţení sněhem  sk=0,88 kNm
-2

 

Součinitel okolního prostředí   Ce= 1- nornální 

Tepelný součinitel    Ct= 1,0 

Tvarový součinitel zatíţený sněhem  µ= 0,8 

Charakteristická hodnota zatíţení 

                    z        k   
   

                        z        k   
   

 

Zatíţení větrem 

Zvolená oblast Ostrava Heřmanice   

Kategorie terénu III 

Výchozí hodnota rychlosti větru  vb.o = 27,5 kph 

Součinitel směru větru   cdir  = 1  (dopor.) 

Součinitel ročního období  cseason = 1 (dopor.) 

Součinitel ortografie   co.z = 1 ( rovina) 

Hustota vzduchu    ρ = 1,25 kg.m
-3

 

Součinitel turbulence vzduchu kI = 1 ( doporučená) 

Parametr drsnosti terénu  zo = 0,3 m 

Minimální výška   zm = 5 m 

Základní rychlost větru                            k   

Plocha střechy                                
   

 10 m
2
 pro výpočet cpe,10 

Referenční výška  z          (      )           

z  z              O     
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Součinitel terénu  k        (
  

    
)            

Součinitel drsnosti    ( )  k    (
 

  
)        

Intenzita turbulence     ( )  
  

  ( )    (   ⁄ )
       

Charakteristická střední hodnota větru 

          ( )                     
   

Maximální charakteristický tlak  

     ( )  ⌊      ( )⌋ 
 

 
      ( )

   855,566 N/m
2
→ 0,856 KN/m

2 

SOUČINITEL VNĚJŠÍHO TLAKU  -PŘÍČNÝ VÍTR Q=0, PODÉLNY  VÍTR Q=90° 

dle normy zvolená – plochá střecha je stejný součinitel Cpe pro všechny čtyři kvadranty. 

Součinitelé vnitřního tlaku  cpi.1= 0,2  cpi.2=-0,3 

rozdělení do kvadrantu a dle normy zjištěna cpe10 

 cpe 10 

F -1,8 

G -1,2 

H -0,7 

I -0,2 

 

     ( )  (       ) 

příčny vítr Q=0° a podélný vítr Q =90° 

 cpi,10 0,2 cpi,10 -0,3 

wk
F- 

-1,711 -1,283 

wk
G-

 -1,198 -0,770 

wk
H-

 -0,770 -0,342 

wk
I-
 -0,342 0,086 
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Podmínky spolehlivosti konstrukce 

 Kombinace zatíţení 

                        k  
   

Posouvací síla v místě uloţení 

         
 

 
        k  

Smyk v místě uloţení vazníků 

       (
 

 
   α)         

τ    
    
  b   

          k             

τ                          O     

Ohyb v kritickém průřezu 

Poloha kritického průřezu 

  
    
     

          

Ohybový moment v kritickém průřezu 

        
    

 

 
         k   

Výška vaznice v kritickém průřezu 

   (      ) 
 
(  ⁄ )
⁄                

σ      (      
 α) 

    
b    

       k             

σ                              O     
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   α   
      

      
         

     α      α

       k             

σ  α   (      
 α) 

    
b    

       k              

σ  α      α                    O     

Ohyb ve vrcholu vazníků 

zohlednění pevnosti výrobou lamel kr= 1 ( pro sedlové nosníky) 

      
 

 
     

          k   

k          α        
 α        

σ    k  
       

b     
            

σ           k                            O     

Tah kolmo k vláknům ve vrcholu vazníků 

pro sedlové vazníky  kdis=1,4 

k  k       α         

  
b     (                α)

 
          

σ       k  
       

b     
        k             

 

σ               k    (
  
 
)
 

                        O     

Průhyb vazníků okamţitý  

   
 

  
 b     ⁄
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   ⁄                     O     

Průhyb vazníků konečný 

pro vazník LLD třída GL 24h je kdef=0,6 ( třída provozu 1) 

součinitel pro kvazistálou hodnotou proměnlivého zatíţení sněhu ψ2=0 

 

              (  k   )          

 

              (  ψ
 
 k   )         

 

                                   

         
 
   ⁄                  O     

Podpora –reakce v místě uloţení 

         
 

 
        k  

     
  

b           
          

 

σ  α   
  

b     
      k             

σ  α      α                          O     

 

ZÁVĚR:   sedlový nosník dle zadaných parametru zcela vyhovuje dle MSP a MSU  
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4.2. VÝPOČET VEDLEJŠÍHO NOSNÍKŮ 

Celkový výpočet MSU a MSP na provedení optimalizace nosníku bylo vytvořeno v programu 

Excel 

Rozpětí nosníků    L = 3,95 m 

Výška nosníků     h = 140  mm  

Šířka nosníků       b = 140 

Zatěţovací šířka    sf = 0,93 m 

 

Materiálové charakteristiky 

Typ nosníku hranol  140/140 třídy GL24h  (viz.příloha 1 tab. 2 STEP 1 A8/7) 

Třída provozu 1   

kmod = 0,9 

γM = 1,25 

fm.g.k= 24 MPa      

fv.k= 2,8 MPa      

fc90k= 5,5 MPa      

ft90k= 0,35 MPa     

Egmeen=11000 MPa 

 

Navrhovaná pevnost v ohybu    

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost ve smyku   

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

          k   
         

  
           

Navrhovaná pevnost v tahu kolmo k vláknům 

          k   
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Výpočet zatíţení konstrukcí 

Stálé zatížení 
       

Materiál sf [m] tl. [mm] γ [kN/m3] gk [kN/m] γMO gd [kN/m] 

krytina folie 0,93 0,015 1,50 0,021 

1,35 

0,028 

separační vrstva   0,93 0,02 0,90 0,017 0,023 

EPS 100 S      0,93 0,27 0,02 0,005 0,007 

podlahové hob. prkna 0,93 0,025 0,60 0,014 0,019 

vaznice rozměr 140/140 0,0196 3,95 3,20 0,248 0,334 

∑ Stálé zatížení       0,304 1,35 0,411 

         nahodilé zatížení 
       

Materiál b [m] 
γ 

[kN/m2] 
qk [kN/m] γMO qd [kN/m] 

 

KATEGORIE ZATÍŽENÍ  H 0,93 0,70 0,651 1,5 0,977 
 

∑ nahodilé zatížení     0,651 1,5 0,977 
 

         Na vazník působí proměnná zatíţení  uţitné – Kategorie H- 0,75 kN/m
2
 (viz. Eurokód 1, část 

1-1. ) Zatěţovací šířka je osová vzdálenost vazníků  zš – 0,93 m  Navrhovaní skladba 

střešního pláště byl proveden na základě tepelného auditu. 

 

Podmínky spolehlivosti konstrukce 

 Kombinace zatíţení 

                        k  
   

Posouvajicí síla v místě uloţení pro MSU a MSP 

         
 

 
        k  

Moment pro MSU a MSP 

   
 

 
    

         k      

Smyk v za ohybu 

τ    
    
  b  

     k            

τ                         O     
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Normálové napětí za ohybu 

σ      
    
b    

      k            

σ                             O     

Průhyb vazníků okamţitý  

       
      

 

        
          

         
      

 

        
          

                              

     
 
   ⁄                        O     

Průhyb vazníků konečný 

pro vazník LLD třída GL 24h je kdef=0,6 ( třída provozu 1) 

součinitel pro kvazistálou hodnotou proměnlivého zatíţení sněhu ψ2=0 

 

              (  k   )           

 

              (  ψ
 
 k   )            

 

                                   

         
 
   ⁄                        O     

Podpora –reakce v místě uloţení 

     
  

b           
             

σ  α   
  

b     
      k             

σ  α      α                         O     

ZÁVĚR:    nosník 140/140 rozpětí 3,95 dle zadaných parametru zcela vyhovuje dle MSP 

a MSU 
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4.3. VÝPOČET SLOUPŮ SEDLOVÉHO NOSNÍKŮ 

Celkový výpočet MSU a MSP na provedení optimalizace nosníku bylo vytvořeno v programu 

Excel. Dle projektové dokumentace byl navrhnut sloup rozměru 140/140 mm 

Délka sloupů     L = 3 m 

Hloubka sloupků     h = 140  mm  

Šířka sloupů        b = 140 mm 

Zatěţovací plocha na 1 sloup   sf = 26,4 m
2 

Materiálové charakteristiky 

Typ nosníku hranol  140/140 třídy GL24h  (viz.příloha 1 tab. 2 STEP 1 A8/7) 

Třída provozu 1   

kmod = 0,9 

γM = 1,45 

fm.g.k= 24 MPa      

fv.k= 2,8 MPa      

fc0gk= 24 MPa      

E0,05,g= 800 MPa     

Egmeen=11000 MPa 

Navrhovaná pevnost v ohybu    

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost v tlaku rovn. k vláknům 

          k   
        

  
           

Výpočet zatíţení konstrukcí 

Stálé zatížení 
       

Materiál A [m2] tl. [m] γ [kN/m3] 
gk 

[kN/m] 
γMO 

gd 

[kN/m] 

krytina folie 26,4 0,015 1,50 0,594 

1,35 

0,802 

separační vrstva   26,4 0,002 0,90 0,048 0,064 

EPS 100 S      26,4 0,27 0,30 2,138 2,887 

podlahové hob. prkna 26,4 0,03 3,40 2,693 3,635 

vaznice rozměr 140/140 0,1372 4 4,20 2,305 3,112 

nosník     6,6 1 0,76 5,016 6,772 

Sádrokartonový podhled 0 0 0 0,000 0,000 

∑ Stálé zatížení       12,794   17,271 
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         nahodilé zatížení 
       

Materiál b [m2] 
γ 

[kN/m2] 
qk [kN/m] γMO 

qd 

[kN/m]  

ZATÍŽENÍ SNĚHEM 1 0,75 0,750 1,5 1,125 
 

∑ nahodilé zatížení     0,750   1,125 
 

 

Na vazník působí proměnná zatíţení  uţitné – Kategorie H- 0,75 kN/m
2
 (viz. Eurokód 1, část 

1-1. ) Navrhovaní skladba střešního pláště byl proveden na základě tepelného auditu. 

 

Podmínky spolehlivosti konstrukce 

 Normálové napětí v tlaku a v ohybu 

       
  
 
           

     
    

 

   
              

Štíhlostní parametry 

  
   
 
        k  

         
  
      

  
          

     √
      
       

        

 

Součinitel vzpěrnosti 

k      [     (        )      
 ]        

k  
 

k  √k      
 

       

Vzpěr a ohyb 

      
k       

 
    
    

                O     

ZÁVĚR:    Sloup 140/140 na výšku 3,00m  dle zadaných parametru zcela vyhovuje dle 

MSP a MSU. Vlivem pohlednosti konstrukce a pro případ ukotvení skleněného zábradlí 

volím sloup 200/200 výška 3,00 m. 
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4.4. VÝPOČET PODLAHY SPŘAŢENÝ DŘEVOBETON 

 

Návrh základních rozměrů nosné konstrukce a skladby podlahy 

Celkový výpočet MSU a MSP na provedení optimalizace nosníku bylo vytvořeno 

v programu Excel. Navrhnutá  a posouzená nosná dřevená konstrukce stropu podle ČSN EN 

19951-1.  V tomto posouzení budeme brát větší  rozpon mezi nosnými prvky. Nutno posoudit 

také vliv vnitřních i obvodových stěn. 

Skladba stropu- Návrh 

SDK podhled  D112 GKB 1 x 12,.5 mm včetně vloţení tepelní izolace 

Dřevěný nosník obdélníkového průřezu 220x120 mm   třídy C24 

OSB deska tl. 24 mm 

Separační PE fólie (hydroizolace) 

Betonová mazanina  C30/35  tl. 70 mm 

Separační folie mirelon  

Plovoucí podlaha  tl. 10 mm  

DÉLKA TRÁMŮ 7070 mm 

OSOVÁ VZDÁLENOST TRÁMŮ 625  mm ( vzhledem na rozměry OSB desek) 

ROZMĚR TRÁMŮ  220 mm x 120 mm 

 

4.4.1. Posouzení MSU  a MSP 1 část TRÁM 

  Výpočet zatíţení 

 

Stálé zatížení 
       

Materiál b [m] tl. [mm] γ [kN/m3] gk [kN/m] γMO gd [kN/m] 

Plovoucí  dřev. podlah 0,625 0,01 5,00 0,031 

1,35 

0,042 

sep. fol .mirelon     0,625 0,01 0,90 0,006 0,008 

Betonová vrstva   0,625 0,07 20,00 0,875 1,181 

OSB Deska   0,625 0,024 5,50 0,083 0,111 

Trám     0,12 0,22 4,20 0,111 0,150 

Sádrokartonový podhled 1 1 kg/m2 0,320 0,432 

∑ Stálé zatížení       1,425   1,924 
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nahodilé zatížení 
       

Materiál b [m] 
γ 

[kN/m2] 
qk [kN/m] γMO 

qd 

[kN/m]  

Obytné prostory 0,625 1,50 0,938 1,5 1,406 
 

∑ nahodilé zatížení     0,938   1,406 
 

 

Výpočet vnitřních sil (viz. obr. 13) 

 

          k                    k  

Materiálové charakteristiky dřeva C24  

Materiál hl. nosník    

kmod = 0,8 

γM = 1,3 

fm.g.k= 24 MPa      

fv.k= 4 MPa      

fc90k= 2,5 MPa          

Egmeen=11000 MPa 

Obrázek 13 
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Navrhovaná pevnost v ohybu    

       k   
      

  
           

Navrhovaná pevnost ve smyku   

       k   
      

  
         

Navrhovaná pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

          k   
         

  
          

 

Posouzení dle MSP 

Posouzení  na ohyb 

σ    
   
 

                      O     

Posouzení na smyk 

    
     
  b   

                  O     

Otlačení v podpoře -zvolení uloţení c = 0,06 m 

    
   
 
b⁄
                      O     

 

Posouzení dle MSP 

Okamţitý průhyb od stálého zatíţení 

        
      

 

    (  )  
           

Okamţitý průhyb od nahodilého  zatíţení 

        
      

 

    (  )  
          

Celkový okamţitý průhyb 
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                  O     

Konečný průhyb 

K1,def = 0,6 

ψ2,1 = 0,3 

             (  k     )          (  ψ
   
 k     )        

    

   
         

      O     

Posouzení  na kmitání 

Hmotnost na jednotku plochy – hmotnost bez trámů 

   210,3 kg.m
-2

 

 

(  )   
b   

  
 
 

b    
               

Vlastní frekvence 

   
 

    
√
(  )  
 

      z                O      

 

4.4.2. Posouzení MSU  a MSP 2 část TRÁM a OSB deska 

Materiálové charakteristiky OSB desky   

kmod = 0,5 

γM = 1,2 

fm..k= 14,8 MPa      

fc0k= 10 MPa      

fc90k= 10 MPa          

Egmeen= 4930 MPa 

 

Navrhovaná pevnost v ohybu    

     k   
    
  

          

Navrhovaná pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
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        k   
       
  

          

 

Navrhovaná pevnost v tlaku rovnoběţně k vláknům 

       k   
      
  

          

 

ρ
 
 √ρ    ρ            k  

 ⁄  

volba hřebíků  

 d= 8 mm  

s= 80 mm 

     
ρ
 
        

  
          k   ⁄  

efektivní šířka 

podle OSB desky 25 x 0,25 = 0,6 m  

podle rozpětí  25 x 7070 =1,767 m 

podle osové vzdálenosti  0,625 m 

bef = 0,6 m 

Rozměrové charakteristiky  OSB desky a trámu 

OSB Deska Trám 

A1 14400 mm2 A2 26400 mm2 

Iy1 6,91E+05 mm4 Iy2 1,06E+08 mm4 

 

γ
 
 .  

                 

 
  k     

 
/

  

       

γ
 
   

   
γ
 
              (     )

  (γ
 
              γ

 
             )
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(  )   (      γ
 
         

 )  (      γ
 
         

 )                  

 

Napětí v průřezu 

 

σ  
γ
 
          
(  )  

          

 

σ    
             

(  )  
          

 

σ  
γ
 
          
(  )  

          

 

     
             

(  )  
           

Posouzená dle MSÚ 

MAX tlak v OSB 

σ  σ                                     O     

MAX tah v OSB 

σ    σ                                 O     

MAX tlak v trámu 

σ    σ                                      O     

MAX tah v trámu 

σ  σ                                        O     

SMYK napětí za ohybu 

τ    
    

  k    
                             O     

 

      

Posouzení spoje OSB desky a trámu 

Vodorovná síla na hřebík  

  
γ
 
           

(  )  
             k  

Pevnost v otlačení  



39 
 

zvolen pr. hřeb pr. 8 mm 

          
                    

            ρ   
               

  
     
     

        

Plastický moment únosnosti hřebíku 

              
                

 

Únosnost jednoho spojovacího prvku (minimální hodnota z následujících) 

                          k  

                            k  

       
          

   
 0√     *  

  
  
 (
  
  
)
 

+   
  (

  
  
)
 

  (  
  
  
)1          k  

            
          

    
 0√   (   )  

   (   )       

          
   1          k  

            
          

    
 0√    (   )  

   (    )       

          
   1          k  

            √
  

   
 √                        k  

      k    
      
γ
 

         k  

          k                k            O     

 

 

Posouzení MSP 

Okamţitý průhyb: 

γ
 
 (  

                 

k      
)

  

      

γ
 
   

   
γ
 
              (     )

  (γ
 
              γ

 
             )
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(  )   (      γ
 
         

 )  (      γ
 
         

 )               ⁄   

 

        
      

 

    (  )  
          

        
      

 

    (  )  
         

                               

               
 

   
                   O     

Konečný průhyb- část od stálého zatíţení 

OSB deska  kdef,1 = 1,5 

Trám kdef,1 = 0,6 

            
         
  k     

            

            
         
  k     

            

k      
k   

  k     
         k   ⁄  

γ
 
 (  

                   

k        
)

  

 (  
                

            
)

  

      

γ
 
   

 

   
γ
 
                (     )

  (γ
 
                γ

 
               )

          

   
     
 

              

 

(  )   (               γ
 
                  

 )

 (               γ
 
                  

 ) 

                              

 

          
      

 

    (  )  
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Konečný průhyb- část od nahodilého zatíţení 

OSB deska  kdef,1 = 1,5 

Trám kdef,1 = 0,6 

ψ = 0,3 

            
         

  ψ  k     
            

            
         

  ψ  k     
                

k      
k   

  k     
        k   ⁄   

γ
 
 (  

                   

k        
)

  

      

γ
 
   

 

   
γ
 
                (     )

  (γ
 
                γ

 
               )

          

   
     
 

              

 

(  )   (               γ
 
                  

 )

 (               γ
 
                  

 ) 

                         

        
      

 

    (  )  
          

Posouzení konečného průhybu: 

                                          
 

   
                O     

 

Posouzení na kmitání 

Efektivní tuhosti stropní konstrukce v obou směrech 

(  )     
(  )  
b  

                

(  )               
b    

  
            

Vlastní frekvence 
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√
(  )    
 

       z     z        O      

                                                         

 

4.4.3.  Posouzení MSU  a MSP 3 část DŘEVOBETON 

Zatíţení 

Stálé zatížení 
       

Materiál b [m] tl. [mm] γ [kN/m3] gk [kN/m] γMO gd [kN/m] 

Plovoucí dřev.podlaha 0,625 0,01 5,00 0,031 

1,35 

0,042 

Kroč. idol. mirelon     0,625 0,01 0,90 0,006 0,008 

Beton.  vrstva C30   0,625 0,07 20,00 0,875 1,181 

OSB Deska    0,505 0,024 5,50 0,067 0,090 

Trám     0,12 0,22 4,20 0,111 0,150 

Sádrokartonový podhled 0,65 0,02 kg/m2 0,320 0,432 

∑ Stálé zatížení       1,409   1,903 

         nahodilé zatížení 
      

 
Materiál b [m] 

γ 

[kN/m2] 
qk [kN/m] γMO qd [kN/m] 

 Obytné prostory 0,4 1,50 0,600 1,5 0,900 

 ∑ nahodilé zatížení     0,600   0,900 

  

 

Vnitřní síly 

          k   

          k  

Materiálové charakteristiky 

Materiál zvoleného betonu C30/35- tento druh betonu byl zvolen  s ohledem na rychlejší 

nárůst pevnosti    

fc.k= 30 MPa      

fck.cube= 37 MPa      

fctm= 2,9 MPa          

Ecm=33000 MPa  
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αcc=0,85,γm= 1,5 

Navrhovaná pevnost betonu v tlaku 

     
         
  

           

Navrhovaná pevnost betonu v tlaku 

         
             

  
           

       
        
  

          

Voleny trny fy. SFS Intec s.r.o. VB 4,8-7,5 X 165 mm 

kde je : d =7,5 mm, s =48 mm  

k    
ρ
 
        

  
          k   ⁄   

           
  

           
  

γ
 
 .  

            

 
  k     

 
/

  

       

γ
 
   

   
γ
 
         (     )

  (γ
 
         γ

 
             )

          

   
     
 

              

(  )   (      γ
 
         

 )  (      γ
 
         

 )                ⁄  

 

Napětí v průřezu 

   
            

(  )  
          

σ    
             

(  )  
          

   
            

(  )  
          

σ    
             

(  )  
          

Ohybové napětí 

MAX tlak v betonu 
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σ  σ                                     O     

MAX tah v betonu 

σ    σ                                   O     

MAX tlak v trámu 

σ    σ                                       O     

MAX tah v trámu 

σ  σ                                       O     

Smykové napětí za ohybu 

τ         

τ    
    

  k    
                               O     

Posouzení spřaţení spoje  

Vodorovná síla na hřebík 

  
γ
 
           

(  )  
             k  

Pevnost v otlačení 

           ρ   
               

Plastický moment únosnosti hřebíku 

              
                

Únosnost jednoho spojovacího prvku (minimální hodnota z následujících) 

                 0√  
       

         
   1          k  

           √                       k  

                          k  

          k                    k         O     

Posouzení MSP 

Okamţitý průhyb: 

γ
 
 (  

            

k      
)

  

     

γ
 
   

   
γ
 
         (     )

  (γ
 
         γ

 
             )
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(  )   (      γ
 
         

 )  (      γ
 
         

 )               

        
      

 

    (  )  
          

        
      

 

    (  )  
         

                               
 

   
                O     

Posouzení na kmitání 

Efektivní tuhosti stropní konstrukce v obou směrech 

(  )     
(  )  
b  

                

(  )          
b    

  
              

 

Vlastní frekvence 

   
 

    
√
(  )    
 

       z     z         O      

Počet tvarů n40se základní frekvencí  niţší neţ 40 Hz 

    ,((
  

  
)
 

  )  (
b

 
)
 

 
(  )    
(  )    

-

    

        

 

Rychlost odezvy na jednotkový impuls 

  
  (           )

  b      
              ⁄  

  b(      )                        O     ⁄  

 

 

 

 

ZÁVĚR:   Spřaţená dřevobetonová podlaha  dle zadaných parametru zcela vyhovuje 

dle MSP a MSU. Ale v předpokladu, ţe během prací  ( montáţ trámů včetně OSB desek) 
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a následného zalití betonovou směsí. BUDE CELÁ KONSTRUKCE STROPU 

PODEPŘENA V KAŢDÉ TŘETINĚ ZATĚŢOVACÍ DÉLKY. Toto podepření se můţe 

odstranit aţ  po dozrání a vytvarování betonu C30/35.   

 

4.5. Výpočet ţelezného průvlaků v místě schodiště 

Celkový výpočet MSU a MSP na provedení optimalizace nosníku bylo vytvořeno v programu 

Excel 

Rozpětí nosníků    L = 3,8 m 

Volba nosníků IPE220 

Zatěţovací šířka    sf = 2 m 

 

Materiálové charakteristiky 

Typ nosníku IPE 200 MATERIÁL S235 

Wy = 251,99 10
3
 mm

3
  

Iy = 27,728  10 
6
MPa 

 

fm.g.k= 235 MPa      

     

fc90k= 5,5 MPa      

ft90k= 0,35 MPa     

Egmeen=210000 MPa 

Zatíţení konstrukcí 

Stálé zatížení 
       

Materiál sf [m] tl. [mm] γ [kN/m3] gk [kN/m] γMO gd [kN/m] 

VÁHA SCHODIŠTĚ 2,7675 0,215 2,80 1,666 
1,35 

2,249 

VÁHA CELKOVÉ SKLADBY POD 2 1 2,00 4,000 5,400 

∑ Stálé zatížení       5,666 1,35 7,649 

         nahodilé zatížení 
       

Materiál b [m] γ [kN/m2] qk [kN/m] γMO 
qd 

[kN/m]  

ZATÍŽENÍ PODLAHY 1,5 1,50 2,250 1,5 3,375 
 

        
   

∑ naohodilé zatížení     2,250 1,5 3,375 
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Podmínky spolehlivosti konstrukce 

 Kombinace zatíţení 

                        k  
   

Posouvajicí síla  

         
 

 
       k  

Moment  

   
 

 
    

          k      

Normálové napětí za ohybu 

σ    
  
 
            

σ                           O     

Průhyb nosníků 

       
      

 

        
          

         
      

 

        
           

                              

     
 
   ⁄                     O     

ZÁVĚR:    nosník  IPE 220 rozpětí 3,8 dle zadaných parametru zcela vyhovuje  
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5. NÁVRH A POSOUZENÍ PRVKŮ ZAJIŠTUJÍCÍ PROSTOROVOU 

TUHOSTNÁSTAVBY 

 

5.1. Návrh druhu ztuţujících prvků projektované nástavby 

 

 Provedení ztuţujících prvku, mohu rozdělit na dva případy  

- ztuţení střešní konstrukce  

- ztuţení stěnové deskové konstrukce 

Na oba tyto prvky í zejména působí vodorovné zatíţení, které je vyvoláno působením 

větru. Avšak na stěnové konstrukce navrhované typu působí jak vodorovné tak svislé zatíţení. 

Stěna musí být dostatečně ukotvena, aby nedošlo k překlopení či posunutí celé konstrukce. 

V našem případě stěnová konstrukce (jelikoţ je přikosena ke střešní konstrukci) vytváří 

hlavní prvek výztuhy konstrukce.   Střešní konstrukce je plnoplošně zabedněná prkny tl. 24 

mm a je tudíţ hlavní ztuţující prvek.  Předpoklad je, ţe bude pouţito prkna o max. šířce 120 

mm  a v tomto případě bude pouţito více spojovacích prostředků (šroub, vrut) v menší osové 

vzdálenosti . Navíc je příčném směru na obou stranách v hlavním poli provedeno ztuţení 

pomocí systémového řešení zavětrovacích prvků SIMSON Strong- Tie (viz. Projektová 

dokumentace. Tudíţ se budeme hlavně zajímat o ztuţení konstrukce stěnové.  

 

5.2. Výpočet prostorové tuhosti objektu 

Pro  výpočet stěnové tuhosti byla provedena v projektové dokumentaci schéma sestavy 

celého stěnového opláštění nástavby (viz. příloha projektová dokumentace). Toto schéma 

bylo vytvořeno stanovení celkových počtu hlavních panelu ( s vyloučením okenních otvorů). 

Stěnová konstrukce se skládá s dřevěného sloupku rozměru 120/80 a podkladních trámků 

rozměru 120/50, Konstrukce  je oboustranně opláštěná  velkoplošnými deskami tl. 15 mm 

OBS 4 P&D rozměrem 2650x1250 mm. Vzdálenost spojovacích prostředků musí být na 

všech okrajích desek konstantní . Nutné vzdálenosti spojovacích prostředků za předpokladu 

průběţného spojení:  -  hřebíky a sponky     - podél okrajů ≤ 150 mm   

   -  vruty, šrouby   - podél okrajů ≤ 200 mm   

   -  vruty, šrouby, hřebíky spony - ostatních oblastech ≤ 300 mm   

 

Celkový počet  oboustranně opláštěných polí  v podélném směru (s vyloučením 

okenních otvorů): - 40 ks polí  s roztečí sloupků 625 mm a výškou 2,8 m  

Celkový počet  oboustranně opláštěných polí  v příčném směru (s vyloučením okenních 

otvorů): - 10 ks polí  s roztečí sloupků 625 mm a výškou 2,6 m  
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Referenční plocha  pro podélný směr 

                                 
  

Referenční plocha  pro příčný směr 

                                
  

Maximální dynamický tlak (převzato z výpočtu sedlového nosníku viz.4.1) 

  ( )  ⌊      ( )⌋ 
 

 
      ( )

   855,566 N/m
2
→ 0,856 KN/m

2 

Součinitel konstrukce cs = 1, cd =1 

Součinitel pro síly pro konstrukce  cf = cfo.ψr. ψλ = 1,65 .1.0,95=1,5675 

Součinitel síly pro obdélníkové průřezy cfo = 1,65 ( odvozeno z normy  obr. 7.23  Eurokód 1 

část 1-4) 

Redukční součinitel pro čtvercové průřezy  ψr = 1 

Součinitel koncového efektu pro prvky s volnými konci ψλ = 0,95 

Síla od větru na konstrukci  podélním směru  

                   ( )                             

Síla od větru na konstrukci  příčném směru  

                   ( )                               

Dle tabulkových hodnot výrobce desek OSB  pro zvolený typ konstrukce 

je hodnota Fv – pro stěnový oboustranný prvek s roztečí sloupků 625 mm  a tl. desky 15 mm 

  - výška stěny  2,65 m = Fv= 9,12 kN 

- výška stěny  2,8 m = Fv= 8,7 kN 

Celkový podélný směr  Fv, cel pod. = 8,7. 40= 348 kN  

Celkový příčný  směr   Fv, cel přič.. = 9,17. 10= 91,7 kN  

Z toho plyne  

                                O     

    ř č         říč                  O     

ZÁVĚR:    Obvodová stěnová konstrukce dle zadaných parametru zcela vyhovuje  
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6. NÁVRH ZPŮSOBŮ KOTVNÍ NÁSTAVBY KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU 

 

 

6.1.  Konstrukční návrh kotevní patky sloupů 

 

V projektové dokumentaci byl proveden výrobní výkres kotevní patky hlavních nosných 

sloupů (viz. Příloha  výkres. č. DN-P-03 detail „A“). Tato patky byla provedena s ohledem na 

přenesení  svislích a vodorovných sil do stávajícího ţelezobetonového věnce.  Vzhledem 

k tomu, ţe patka bude  do konstrukce zabudována, musí se provést v povrchové úpravě 

nepodléhající korozi. ( např. ţárový zinek , nerez).  Kotvení ocelové patky do věnce bude 

provedeno pomocí chemické kotky ( nutno provést kotevní zkoušku ) a závitové tyče  

v povrchové úpravě nepodléhající korozi. ( např. ţárový zinek , nerez). Spojení ocelové patky 

s lepeným sloupem bude proveden dle PD závitovou tyčí pr. 16 mm. 

  

 

6.2. Ostatní kotevní prvky nástavby 

 

Provedení ostatních prvku bude provedeno jako systémové řešení od dodavatelů kotevní 

techniky. V projektové dokumentaci  (viz. Příloha  výkres. č. DN-P-03 detail „B“) je 

proveden výrobní výkres spojení sloupů a sedlového vazníků, který se chová jako částečně 

kloubový.  Veškeré šroubové či kolíkové spojení na pohledových konstrukcích provést 

s ohledem na estetiku v přesných roztečích.   
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