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Abstrakt 

Tato práce řeší návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu v Beskydech. Jedná se 

o nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Půdorys objektu je 

15x26 m, výška budovy po hřeben činí 14,76 m. Způsob provedení krovu byl vybrán ze dvou variant. 

Při návrhu bylo použito rostlé dřevo třídy C24, lepené lamelové dřevo třídy GL24 a ocel S235. Statická 

analýza byla provedena lineárním výpočtem v programu Scia Engineer.  

Klíčová slova 

Dřevěná konstrukce, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, sloup, trám, krov, vazník spojovaný 

pomocí desek s prolisovanými trny, vaznice, krokev, kleština, spoj 

 

 

Abstract 

This thesis solves design of timber structure of mountain hotel in Beskydy. The hotel is two-storey 

building with residential attic and no cellar. The ground plan of the building is about 15x26 m and 

height of the building is 14,76 m. The type of roof timbers was chosen from two options. There was 

used structural timber of the strength class C24, glued laminated timber of the strength class GL24 

and steel S235. Program Scia Engineer was used for the static analysis of the structure. There was 

made only linear calculation. 

Keywords 

Timber structure, glued laminated timber, structural timber, column, beam, roof timbers, gang-nail 

truss, purlin, rafter, collar tie, joint  
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1. ÚVOD 

Rekreační objekty (a budovy vůbec) v horském prostředí přímo vybízí k tomu, aby byly při jejich 

stavbě použity přírodní stavební materiály. Úkolem této práce je navrhnout nosnou konstrukci 

horského hotelu o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Jako konstrukční materiál bylo 

zvoleno dřevo. Přednost byla dána dřevu rostlému. V případě větších prvků však použití rostlého 

dřeva nebylo možné, a proto bylo použito také dřevo lepené z lamel.  

Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys rozměru přibližně 15 x 26 m. Střecha je navržena sedlová 

se sklonem 40°, což je v horském prostředí výhodné z důvodu zatížení sněhem. 

Samotnému dimenzování detailů nosné konstrukce předcházelo posouzení dvou variant, lišících se ve 

způsobu sestavování krovu. V první variantě je krov sestaven z jednotlivých prvků, jako jsou sloupy, 

vaznice, krokve a kleštiny. Druhá varianta spočívá v použití podkrovních vazníků spojovaných pomocí 

desek s prolisovanými trny. Po posouzení výhod a nevýhod obou variant byla vybrána první varianta, 

která byla ve statickém výpočtu dále podrobněji zpracována.   
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2. POPIS OBJEKTU 

Tento projekt slouží ke statickému posouzení dřevěné nosné konstrukce horského ubytovacího 
zařízení v katastrálním území obce Bílá v Beskydech. Hotel má obdélníkový půdorys 15x26 m. Budova 
je dvoupodlažní s obytným podkrovím.  

 Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím. Úrovně jednotlivých podlaží 
jsou navrženy ve výškách ±0,00 m, 4,20 m a 7,80 m. Hřeben sedlové střechy má výškovou kótu 
14,76 m.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostory, restaurace, kuchyně s provozními prostory, 
hygienické prostory, garáž pro sněžnou rolbu a technická místnost. Ve druhém podlaží a v podkroví 
jsou umístěny ubytovací prostory.  

3. ZATÍŽENÍ 

3.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ 

3.1.1. VLASTNÍ TÍHA 
Vlastní tíha je generována programem ze zadaných průřezů prvků. 

3.1.2. OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Ostatní stálé zatížení je tvořeno skladbou podlahy, střešního pláště, obvodových stěn nebo vnitřních 
příček. Je zde zařazeno také zatížení konstrukcí schodiště. 

Tab. 2.1 Skladba střešního pláště 

vrstva 
tloušťka 

/ m 
objemová tíha 

/ kNm-3 
plošná tíha 

/ kNm-2 

Vlnitá plechová krytina Lindab - - 0,050 

Laťování 40x60mm á 350mm (0,0072) 4,20 0,030 

Kontralatě 40x60mm á 1000mm (0,0024) 4,20 0,010 

Prkenné bednění tl. 25mm 0,0250 4,20 0,105 

Tepelná izolace z kam. vlny Rockwool 0,2400 0,56 0,134 

Palubkový obklad - smrk 0,0240 4,20 0,101 

  
0,43 

Tab. 2.2 Skladba podlahy 

vrstva 
tloušťka 

/ m 
objemová tíha 

/ kNm-3 
plošná tíha 

/ kNm-2 

Podhled – sádrovláknité desky  
Fermacell (2x 10 mm) 

0,020 12,00 0,24 

Dřevěné fošny 50 mm 0,050 4,20 0,210 

Kročejová izolace ETHAFOAM - 2 vrstvy 0,020 0,34 0,007 

Mirelon + dřevěné parkety 0,015 10,00 0,150 

  
0,61 

Tab. 2.3 Skladba stropu nad obytným podkrovím 
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vrstva 
tloušťka 

[m] 
objemová tíha 

[kN/m3] 
plošná tíha 

[kN/m2] 

Pohledový palubkový záklop - smrk 0,024 4,40 0,106 

Tepelná izolace ROCKWOOL Dachrock 0,060 1,75 0,105 

2x OSB tl. 15mm 0,030 6,80 0,204 

  
0,41 

Vnitřní nenosné příčky jsou tvořeny sendvičovými deskami s vloženou akustickou izolací. 

Tab. 2.4 Skladba příček – 2NP 

vrstva 
tloušťka 

[m] 
objemová tíha 

[kN/m3] 
výška stěny 

[m] 
liniové zatížení 

[kN/m] 

Sádrovláknité desky FERMACELL 2x 
12,5 mm 

0,025 12,00 3,60 1,080 

Izolace  0,060 0,50 3,60 0,108 

Dřevěný rošt (20%) 0,060 4,20 3,60 0,181 

  
1,37 

Tab. 2.5 Skladba příček - podkroví 

vrstva 
tloušťka 

[m] 
objemová tíha 

[kN/m3] 
výška stěny 

[m] 
liniové zatížení 

[kN/m] 

Sádrovláknité desky FERMACELL 2x 
12,5 mm 

0,025 12,00 3,66 1,098 

Izolace 0,060 0,50 3,66 0,110 

Dřevěný rošt (20%) 0,060 4,20 3,66 0,184 

  
1,39 

Tab. 2.6  Skladba obvodové stěny 

vrstva 
tloušťka 

[m] 
objemová tíha 

[kN/m3] 
plošné zatížení 

[kN/m2] 

Sádrovláknité desky FERMACELL 2x 
12,5 mm 

0,025 12,00 0,300 

Dvousměrný dřevěný rošt 60/40 (20%) 0,040 4,20 0,034 

Nosné dřevěné sloupky 160/60 (10%) 0,160 4,20 0,067 

Celulózová vlákna (90%) 0,160 0,50 0,072 

Tepelná izolace - vnější kontaktní desky EPS 0,120 1,00 0,120 

Svislé latě 60/40 (20%) 0,040 4,20 0,034 

Klínové fasádní profily - smrk 0,022 4,20 0,092 

  
0,72 

 

Vlastní tíha schodiště je počítána z tíhy stupnice tloušťky 50mm a podstupnice tloušťky 30mm. Na 
jedno rameno se dále počítá se dvěma schodnicemi o průřezu 100x150mm. Schodnice je šikmý 
nosník podepřený na krajích. 

 

Tab. 2.7 Vlastní tíha schodiště do 2NP (dvouramenné schodiště) 
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prvek rozměry / m 
objemová tíha 

/ kNm-3 
celková tíha 

/ kN  

Stupnice 0,05x3,75x3,3 4,20 2,599 

Podstupnice 0,03x1,875x4,2 4,20 0,992 

Schodnice  4x0,1x0,15x3,91 4,20 0,985 

  
4,58 /8=0,57 kN 

Tab. 2.8 Vlastní tíha schodiště do podkroví (jednoramenné schodiště) 

prvek rozměry / m 
objemová tíha 

/ kNm-3 
celková tíha 

/ kN 

Stupnice  0,05x1,875x5 4,20 1,969 

Podstupnice  0,03x1,875x3,1 4,20 0,732 

Schodnice  2x0,1x0,15x5088 4,20 0,741 

  
3,44 /4=0,86 kN 

 

3.2. NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 

3.2.1. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 

Užitná zatížení se liší podle způsobu využití dané plochy, na kterou zatížení nanášíme. 

Tab. 2.5 Užitná zatížení podle způsobu využití 

prostor kategorie 
Zatížení / 

kNm-2 

Pokoje A 1,50 

Schodiště A 3,00 

Chodby C3 5,00 

Střecha H 0,75 

 

Užitné zatížení schodiště se opět přenáší přes schodnice.  

Tab. 2.6 Užitné zatížení schodiště 

schodiště 
zatížená plocha / 

m2 
zatížení / 

kNm-2 

Do 2NP (1 rameno) 1,875x3,3 3 /4=4,64 kN 

Do podkroví 1,875x5 3 /4=7,03 kN 

3.2.2. ZATÍŽENÍ SNĚHEM 

Zatížení sněhem bylo uvažováno pro VII. sněhovou oblast.  

�� = 3,80		
�  charakteristická hodnota zatížení sněhem  

� = �� = 40°  úhel sklonu střechy 

�� = 1   součinitel expozice 

�� = 1   tepelný součinitel 
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Tvarový součinitel: 

� = 0,8 ∙ �60 − �
30 � = 0,533 

Zatížení sněhem na střeše: 

� = � ∙ �� ∙ �� ∙ �� = 0,533 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3,8 = 2,03		�/��	(!"#ý	�#íℎ) 

= 1,01		�/��	(!("()*č#í	�#íℎ) 

3.2.3. ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Zatížení větrem bylo uvažováno pro III. větrovou oblast a kategorii terénu III. 

),,- = 27,5	�/� výchozí hodnota základní rychlosti větru  

/012 = 1,0  součinitel směru 

/3�4356 = 1,0  součinitel ročního období 

/- = 1,0  součinitel orografie 

7 = 14,12	�  výška budovy 

	� = 1,0  součinitel turbulence 

Základní rychlost větru: 

), = /012 ∙ /3�4356 ∙ ),,- = 1 ∙ 1 ∙ 27,5 = 27,5	�/� 

Součinitel terénu: 

	2 = 0,19 ∙ 9 7-7-,::;
-,-<

= 0,19 ∙ � 0,3
0,05�

-,-< = 0,215 

Součinitel drsnosti: 

/2 = 	2 ∙ "# � 7
7-� = 0,215 ∙ "# �14,120,3 � = 0,828 

Střední rychlost větru: 

)= = /2 ∙ /- ∙ ), = 0,828 ∙ 1 ∙ 27,5 = 22,77	�/� 

Intenzita turbulence: 

>? = 	�
/- ∙ "# @ 77-A

= 1
1 ∙ "# @14,120,3 A = 0,26 

Maximální dynamický tlak: 

BC = (1 + 7 ∙ >?) ∙ 12 ∙ E ∙ )=� = (1 + 7 ∙ 0,26) ∙ 12 ∙ 1,25 ∙ 10FG ∙ 22,77� = 0,91		�/�� 
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Příčný vítr působící na střechu (θ=0°): 

Tab. 2.7 Příčný vítr na střechu 

plocha cpe,10 qb / kNm-2 w / kNm-2 

F -0,17 0,91 -0,15 

F 0,70 0,91 0,64 

G -0,17 0,91 -0,15 

G 0,70 0,91 0,64 

H -0,07 0,91 -0,06 

H 0,53 0,91 0,48 

I -0,27 0,91 -0,25 

I 0,00 0,91 0,00 

J -0,37 0,91 -0,34 

J 0,00 0,91 0,00 

Podélný vítr působící na střechu (θ=90°): 

Tab. 2.8 Podélný vítr na střechu 

plocha cpe,10 qb / kNm-2 w / kNm-2 

F -1,10 0,91 -1,00 

G -1,40 0,91 -1,27 

H -0,87 0,91 -0,79 

I -0,50 0,91 -0,46 

 

Vítr působící na stěny budovy: 

Tab. 2.9 Vítr na stěny budovy 

plocha cpe,10 qb / kNm-2 w / kNm-2 

A -1,20 0,91 -1,09 

B -1,40 0,91 -1,27 

C -0,50 0,91 -0,46 

D 0,80 0,91 0,73 

E -0,50 0,91 -0,46 
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4. VARIANTY ŘEŠENÍ KROVU 

Spodní část nosné dřevěné konstrukce objektu je navržena především z lepeného lamelového dřeva 
pevnostní třídy GL24h. Jedná se o sloupy v prvním a druhém nadzemním podlaží, podélné a příčné 
průvlaky. Jedině stropní trámy jsou vyrobeny z rostlého dřeva jakosti C24. 

Krov je tvořen pouze z rostlého dřeva pevnostní třídy C24 a v obou variantách vytváří stejný prostor 
pro obytné podkroví. 

4.1. VARIANTA 1 

První varianta uspořádání krovu je klasické provedené pomocí sloupů v podkroví, na kterých jsou 
osazeny vaznice. A vaznice jsou osedlány krokve. V úrovni stropu nad obytným podkrovím jsou 
krokve staženy kleštinou. První dva střední štítové sloupy jsou spojeny příhradovinou. Účinky od 
působení větru na štít se tedy roznáší na dva sloupy. V řadách 1 – 6 jsou osazena rohová ocelová 
táhla zajišťující příčnou tuhost krovu. 

Výhodami tohoto řešení je především skladba konstrukce krovu z poměrně lehkých a malých kusů – 
krov se bude sestavovat na místě z jednotlivých prvků. Další výhodou je tuhost krovu, zajištěná 
kromě bednění také osazení vaznic. 

Mezi nevýhody můžeme zařadit obtížnost sestavení krovu na stavbě, nutnost předvrtání otvorů pro 
relativně velké množství spojovacích otvorů. Některé spoje bude nutno opatřit dřevěnými příložkami.  

Výkaz výměr: 

• lepené lamelové dřevo  GL24h  … 59,8 m3 

• rostlé dřevo C24 (profily)  … 62,1 m3 

• rostlé dřevo C24 (prkna)  … 53,0 m3 

• ocelové prvky S235   … 174,1 kg 
 

 

Obr. 4.1.1 Příčný řez varianty 1 
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4.2. VARIANTA 2 

Druhou variantou je krov sestavený z vazníků gang-nail, tedy nosníků spojovaných pomocí desek 
s prolisovanými trny. Ani tato varianta se neobejde bez vyztužení štítu příhradovinou. Tloušťka 
vazníku v jeho rovině je 140 mm. Praktické provedení by spočívalo v uložení dvou vazníků tloušťky 
70 mm těsně vedle sebe. Přes horní pás by byly spojeny pomocí plechu.  

Mezi výhody tohoto řešení zcela jistě patří příprava jednotlivých vazníků v dílně, což zvyšuje přesnost 
a pohodlnost výroby. Spojování pomocí styčníkových desek je elegantní a nevyžaduje složité 
spojovací příložky. 

Jasnou nevýhodou je komplikace s dopravou velkých montážních dílců na staveniště. Tato nevýhoda 
má svou váhu především proto, že objekt se nalézá v horském prostředí, ve kterém jsou přístupové 
komunikace těžko přístupné pro velká vozidla. Další nevýhodou je skutečnost, že spodní pás vazníku 
by byl uložen na vodorovném nosném prvku stropu, což by značně zvýšilo konstrukci podlahy a 
snížilo tak světlou výšku v podkroví. 

Výkaz výměr: 

• lepené lamelové dřevo  GL24h  … 59,8 m3 

• rostlé dřevo C24 (profily)  … 63,5 m3 

• rostlé dřevo C24 (prkna)  … 53,0 m3 

 

  

  Obr. 4.1.2 Model varianty 1 



Horský hotel v Beskydech   Diplomová práce 

 
17 

 

Obr. 4.2.1 Příčný řez varianty 2 

 

  

Obr. 4.2.2. Model varianty 2 
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5. DEFORMACE KONSTRUKCE 

5.1. VARIANTA 1 

 

5.2. VARIANTA 2 
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6. POSOUZENÍ KONSTRUKCE 

6.1. VARIANTA 1 

 

6.2. VARIANTA 2 

 

Poznámka: Nevyhovující posudky u podélného a příčného průvlaku jsou způsobeny posouzením tlaku 
kolmo na vlákna. V reálném provedení by tento posudek vyhověl, popřípadě by byl detail vyřešen 
tak, aby tento posudek vyhověl. 

7. VÝBĚR VARIANTY 

Při porovnání spotřeby materiálu nelze najít výrazněji ekonomičtější variantu. Na základě 
vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant byla vybrána varianta číslo 1.  
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8. ZÁVĚR 

Úkolem diplomové práce bylo vypracovat návrh dřevěné nosné konstrukce horského hotelu. Byl 
proveden rozbor zatížení a statická analýza programem Scia Engineer. Byly zjišťovány vnitřní síly, 
deformace konstrukce a posouzení konstrukce dle platných norem. Byly zpracovány dvě varianty lišící 
se provedením krovu. Na základě porovnání výhod a nevýhod byla vybrána varianta s klasickým 
provedením krovu ze sloupků, vaznic, krokví a kleštin oproti variantě gang-nailových podkrovních 
vazníků. 

K vybrané variantě byla zpracována technická zpráva, podrobný statický výpočet styčníků a kotvení 
a předběžný výkaz materiálu. Vypracována byla také výkresová dokumentace ve formě schémat 
stropů a krovu, podélných a příčných řezů a provedení styčníků.  
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10. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A plocha průřezu 

F síla 

Fc tlaková síla 

Ft tahová síla 

FEd návrhová síla 

Fax, Rd návrhová hodnota osové únosnosti spojovacího prostředku na vytažení 

Fv,Rd návrhová únosnost pro jeden střih spojovacího prostředku 

Fv,Rk charakteristická únosnost pro jeden střih spojovacího prostředku 

MEd návrhový moment 

N osová síla 

V  posouvající, smyková síla 

d průměr spojovacího prostředku 

fc,0,d návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 

fc,0,k charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 

fc,90,d návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90,k charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

ft,0,d návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 

ft,0,k charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 

ft,90,d návrhová pevnost v tahu kolmo k vláknům 

ft,90,k charakteristická pevnost v tahu kolmo k vláknům 

kdef součinitel dotvarování 

kmod modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 

nef účinný počet spojovacích prostředků 

r rameno síly 

ti tloušťka, hloubka vniku spojovacího prostředku 

α úhel mezi působící silou a směrem vláken 

γM dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

ρk charakteristická hustota 

σc,0,d návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny 

σc,0,k charakteristické napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny 

σc,90,d návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům 
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σc,90,k charakteristické napětí v tlaku kolmo k vláknům 

σt,0,d návrhoví napětí v tahu rovnoběžně s vlákny 

σt,0,k charakteristické napětí v tahu rovnoběžně s vlákny 

σt,90,d návrhové napětí v tahu kolmo k vláknům 

σt,90,k charakteristické napětí v tahu kolmo k vláknům 
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11. SEZNAM ČÁSTÍ 

Část 1 – Zhodnocení variant 

Část 2 – Technická zpráva vybrané varianty 

Část 3 – Statický výpočet 

Část 4 – Výkresová dokumentace 

Část 5 – Předběžný výkaz materiálu 

 


