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1 Úvod 

 Zadáním bakalá�ské práce bylo vypracovat návrh nosné konstrukce sportovní haly v oblasti 
m�sta Zlín. Hlavní nosná konstrukce haly byla navržena z lepených lamelových oblouk�, uložených 
na železobetonových rámech. Mezi oblouky se nacházejí vaznice z rostlého jehli�natého d�eva, na 
kterých jsou uloženy st�ešní panely. Ztužení je provedeno p�í�nými ztužidly (ocelové táhla) a 
podélnými ztužidly (p�íhradová konstrukce z rostlého d�eva).  

 P�dorysné rozm�ry haly jsou 36 x 48 m a nejvyšší nutná sv�tlá výška je 12,5 m, pro 
rozhodující sport – volejbal. Nejvyšší skute�ná sv�tlá výška pod h�ebenem je 14,4 m. Hala spl�uje 
minimální požadavky na rozm�ry pro b�žné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková). 
Dále objekt spl�uje požadavky i na zázemí sportovní haly (šatny, sprchy, WC, …).  

2 Varianty �ešení 

2.1 Varianta 1 

Byla navržena jako trojkloubový plnost�nný oblouk z lepeného lamelového d�eva o polom�ru 
18,125 m, uložený na patkách v úrovní terénu. Jedná se o 16 oblouk� o osové vzdálenosti 3,2 m. 
St�ešní pláš� je �ešený jako skládaný, kde nosnou konstrukci tvo�í OSB desky, na který je dále 
položena parozábrana, tepelná izolace (PUR desky) a mechanicky kotvená hydroizolace (PVC 
fólie). Štítové st�ny haly jsou �ešeny jako d�ev�ná konstrukce – paždíky + sloupky a oplášt�né OSB 
deskami a tepelnou izolací (PUR desky).  

• Výhody 
a) Estetika – celá konstrukce d�ev�ná 

• Nevýhody 
a) Využití prostoru – u podélných st�n mén� místa z ohledem na zak�ivení oblouku => 

menší podlahová plocha 
b) Nep�íznivý vliv zemní vlhkosti na d�ev�nou konstrukci  
c) Cena – více p�í�ných vazeb 
d) Požární odolnost – celá konstrukce d�ev�ná  
e) Složité provád�ní st�ešního plášt�
f) Složit�jší VZT – celá konstrukce d�ev�ná 
g) Montáž – velký oblouk nelze p�evést, nutnost montážních spoj�
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2.2 Varianta 2 

 Byla navržena jako trojkloubový plnost�nný oblouk z lepeného lamelového d�eva (GL24h) o 
polom�ru 22 m, uložený na ŽB rámech ve výškové úrovni +5,960 nad úrovni terénu. Je zde 
13 p�í�ných vazeb o osové vzdálenosti 4 m. St�ešní pláš� je �ešený jako sendvi�ový panel (KS1000 
TOP-DEK) od firmy Kingspan o tlouš�ce 130 mm (tl. IPN 100 mm), uložený na d�ev�ných vaznicích 
z rostlého jehli�natého d�eva (C24). Štítové a bo�ní st�ny jsou �ešeny z keramického zdiva 
o tlouš�ce 450 mm. St�ny jsou svázané ŽB v�ncem ve výškové úrovni +5,070. Štítové st�ny haly 
nad ŽB v�ncem ve výškové úrovni +5,570 až po oblouk jsou �ešeny jako sendvi�ové panely 
(KS1150 TL) od firmy Kingspan o tlouš�ce 100 mm, uložené na d�ev�ných paždících a sloupkách. 
Ztužení je provedeno p�í�nými ocelovými ztužidly (S355) a podélnými ztužidly z rostlého jehli�natého 
d�eva (C24). 

• Výhody 
a) Využití prostoru – rovné st�ny i v podélném sm�ru => v�tší podlahová plocha 
b) Cena – mén� p�í�ných vazeb 
c) Lépe �ešená izolace objektu – provád�ní hydroizolace a tepelné izolace 
d) Požární bezpe�nost 
e) Rychlejší výstavba st�ešního a st�nového plášt�
f) Leh�í VZT – keramické zdivo pojme �ást vlhkosti 
g) Montáž – oblouky se p�evezou, není nutnost montážních spoj�

• Nevýhody 
a) Estetika st�ešního a st�nového plášt�
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2.3 Vyhodnocení variant 

 Pro další �ešení jsem vybral variantu 2, trojkloubový oblouk na ŽB rámech. Má mnohem více 
výhod než varianta 1. I když lze u varianty 1 n�které nevýhody eliminovat, lepší návrhem podobným 
variant� 2, nap�íklad: volba jiného st�ešního plášt�, vyhotovení zd�ných štítových st�n. Tak 
nevýhody typu nutnosti montážních spoj� u oblouku, vlivu zemní vlhkosti na d�ev�nou konstrukci a 
využití prostoru, jsou zde zcela rozhodující.   

3 Dispozice objektu 

Objekt je navržen na požadované rozm�ry sportovních h�iš�. O p�dorysných rozm�rech 
rozhodovaly rozm�ry pro házenou v�etn� dob�h� (44 x 22 m). O výškových rozm�rech rozhodovala 
nejmenší nutná sv�tlá výška pro volejbal (12,5 m). Dále se uvažovali nutné plochy pro zázemí 
sportovní haly (vstupní prostory, chodby, vrátnice, šatny, sprchy, WC pro sportovce, WC pro 
ve�ejnost, prostor pro dozor, ná�a�ovna, posilovna a tribuny). Podrobn�jší popis viz 
výkres 1002 – „Využití prostoru“.  
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4 Výpo�tový model 

 U st�ešních a st�nových panel� je ru�n� spo�ítané pouze plošné charakteristické zatížení a 
porovnané s tabulkovou únosností výrobce. Vaznice je ru�n� spo�ítaná jako rovinná úloha. Oblouk 
je vymodelovaný a spo�ítaný (vnit�ní síly a deformace) v programu SCIA Engineer jako rovinná 
rámová konstrukce. P�í�ná ztužidla jsou vymodelovaná a spo�ítaná (vnit�ní síly) v programu SCIA 
Engineer jako rovinná p�íhradová konstrukce. Všechny konstrukce jsou dále posuzované ru�ním 
výpo�tem. 

5 Zatížení 

5.1 Zatížení stálé 

 Mezi stálé zatížení je uvažováno st�ešní pláš�, vaznice, vybavení haly a oblouk. Vlastní tíha 
st�ešního plášt� (panely Kingspan KS1000 TOP-DEK) je 12 kg/m2. Vlastní tíha vaznice 
(180 x 200 mm, objemová tíha � = 420 kg/m2, pro jehli�naté d�evo C24) je 15 kg/m2. Zatížení od 
vybavení haly, mezi které pat�í vzduchotechnika a osv�tlení, se uvažuje 15 kg/m2. Vybavení haly 
bude montováno na vaznice a oblouk, st�ešní pláš� zat�žovat nebude. Vlastní tíha oblouku je 
vygenerována softwarem SCIA Engineer. Zatížení bylo spo�ítáno v souladu s normou 
�SN EN 1991-1-1. 

5.2 Zatížení prom�nné 

5.2.1 Sníh 

 Objekt se nachází v lokalit� Zlín, která pat�í do sn�hové oblasti III a typ krajiny je normální. 
Charakteristické zatížení sn�hem má hodnotu sk = 1,5 kN/m2. Do výpo�tu se vstupuje s p�ti 
zat�žovacími stavy. Zat�žovací stav od sn�hu rovnom�rného a �ty�i zat�žovací stavy od sn�hu 
navátého (trojúhelníkové spojité zatížení). Kde dva zat�žovací stavy jsou uvažovány jako sníh 
navátý na okrajích oblouku (plný navátý zprava a polovi�ní zleva, plný navátý zleva a polovi�ní 
navátý zprava) a na stejném principu dva zat�žovací stavy jako sníh navátý ve �tvrtinách 
p�dorysného rozp�tí oblouku. Zatížení bylo spo�ítáno v souladu s normou �SN EN 1991-1-3. 

5.2.2 Vítr 

 Objekt se nachází v lokalit� Zlín, která pat�í do v�trné oblasti II a kategorie terénu III. Výchozí 
základní rychlost v�tru má hodnotu vb,0 = 25 m/s. Maximální dynamický tlak má hodnotu 
qp(z) = 78,1 kg/m2. Do výpo�tu se vstupuje s p�ti zat�žovacími stavy. Kde dva zat�žovací stavy jsou 
od v�tru p�sobícího p�í�n� na konstrukci, který vyvolává na konstrukci tlak (oblast A) a sání (oblast 
B, C). Dále t�i zat�žovací stavy od p�sobení podélného v�tru, který vyvolává pouze sání na 
konstrukci v oblastech I, H, F a G. Dále se uvažuje s p�sobením p�í�ného a podélného v�tru na 
štítové st�ny. Zatížení bylo spo�ítáno v souladu s normou �SN EN 1991-1-4. 
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6 Popis konstrukce 

6.1 Obvodový pláš�

6.1.1 St�ešní pláš�

 St�ešní pláš� je tvo�ený izola�ními panely KS 1000 TOP-DEK tlouš�ky 130 mm od firmy 
Kingspan. Tlouš�ka plechu 0,7 mm. Celková hmotnost panelu je 12,35 kg/m2. Izola�ní jádro je 
tvo�eno z tuhé p�ny Kingspan IPN Firesafe (PIR) s uzav�enými bu�kami o tlouš�ce 100 mm 
s hodnotou sou�initele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K. Hydroizola�ní vrstvu tvo�í PVC folie 
tlouš�ky 1,2 mm, která je již sou�ástí panelu z výroby. Hydrofolie je stabilizovaná proti p�sobení UV 
zá�ení. Panely spl�ují požární odolnost REI 20 DP3. Index vzduchové nepr�zvu�nosti je 
RW = 25 dB. Plech na interiérové stran� panelu tvo�í žárov� pozinkovaná ocel Z275 s finální 
povrchovou úpravou polyester – PES 25. 

6.1.2 St�nový pláš�

St�nový pláš� je tvo�ený izola�ními panely KS 1150 TL tlouš�ky 100 mm od firmy Kingspan. 
Tlouš�ka vnit�ního plechu 0,4 mm a tlouš�ka vn�jšího plechu 0,6 mm. Celková hmotnost panelu je 
12,49 kg/m2. Izola�ní jádro je tvo�eno z tuhé p�ny Kingspan Firesafe IPN s uzav�enými bu�kami 
o tlouš�ce 100 mm s hodnotou sou�initele prostupu tepla U = 0,222 W/m2K. Vn�jší povrchová úprava 
je Kingspan Spectrum™ polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tlouš�ce 50 	m s 
lehce zrnitým efektem. Panely spl�ují požární odolnost EW 60 a EI30. Index vzduchové 
nepr�zvu�nosti je RW = 26 dB. Plech na interiérové stran� panelu tvo�í žárov� pozinkovaná ocel 
Z275 s finální povrchovou úpravou polyester – PES 25. 

6.2 Vaznice 

 Vaznice p�sobí jako prostý nosník kloubov� uložený mezi oblouky o rozp�tí 4,0 m. Pr��ez 
má rozm�ry 180 x 200 mm. Materiál vaznic je rostlé d�evo t�ídy C24. Po�et vaznic mezi dv�ma 
oblouky je 36 o osové vzdálenosti 1,2 m. Vaznice lícují horní hranu oblouk� s p�íslušným nato�ením. 
Slouží jako nosná konstrukce pro st�ešní pláš� a vybavení haly.  

6.3 Plnost�nný oblouk 

 Oblouk p�sobí jako trojkloubový nosník kloubov� uložený na železobetonových rámech o 
rozp�tí 36,0 m a vzep�tí 9,44 m a slouží jako hlavní nosná �ást zast�ešení objektu. Pr��ez má 
rozm�ry 160 x 1000 mm. Materiál oblouku je lepené lamelové d�evo t�ídy GL24h o tlouš�ce 
lamely 40 mm. V objektu se nachází 13 p�í�ných vazeb. Celková délka oblouku je 42,15 m. Oblouk 
je rozd�lený ve vrcholu kloubovým spojem, který zárove� p�sobí i jako montážní spoj. P�lka oblouku 
má délku 21,075 m a vzep�tí 2,5 m. Ve výpo�tu se uvažoval také pr��ez o rozm�rech 
140 x 1000 mm, ale jeho procentuální využití v rozhodujícím namáhaní (klopení pr��ezu) dosahovalo 
necelých 99 %. Vzhledem k malé rezerv� únosnosti se pr��ez zamítl a zvolil výše uvedený 
160 x 1000 mm.  
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6.4 Ztužidla 

6.4.1 P�í�né ztužidlo 

 P�í�né ztužidlo je vymodelované jako p�íhradová konstrukce. Kde horní a dolní pásy tvo�í 
oblouk a funkci svislice plní vaznice. Diagonály jsou navržené z oceli S355 o kruhovém pr��ezu 
o pr�m�ru 24 mm. Délka diagonály je 7,2 m. V objektu se nachází 4 p�í�ná ztužidla, které mají za 
funkci ztužení oblouk� proti podélnému v�tru a stabiliza�ním silám oblouku. Variantní �ešení ztužidla 
byl pr��ez o pr�m�ru 30 mm z oceli S235. Z d�vodu hmotnosti a estetiky štíhlosti konstrukce se 
zvolila první varianta, cenov� varianty vychází p�ibližn� stejn�.  

6.4.2 Podélné ztužidlo 

 Podélné ztužidlo je vymodelované jako p�íhradová konstrukce. Kde horní pás tvo�í vaznice, 
dolní pás (180 x 180 mm) je zalícovaný se spodním okrajem oblouku, na který je ukotveno pomocí 
t�men� p�ipojeného h�ebíky, diagonály (180 x 100 mm) jsou uloženy mezi pásy a spojeny s nimi 
deskami s prolisovanými trny. Je navrženo z rostlého d�eva C24. Ztužidlo má za funkci stabilizování 
oblouku proti vybo�ení z jeho roviny p�i vzp�rném tlaku z roviny a brání klopení oblouku. V objektu 
jsou navrženy 4 podélná ztužidla. 

6.5 Sloupek 

 Sloupek má za funkci p�enášet ú�inky v�tru do konstrukce st�echy a plní funkci nosné 
konstrukce pro st�nový pláš� štítových st�n a konstrukce okenních otvor�. Je navržen z rostlého 
d�eva C24 o pr��ezu 140 x 220 mm a staticky p�sobí jako prostý nosník kloubov� uložený na 
železobetonovém v�nci a p�ichycený k vaznici.    

7 Popis spoj� konstrukce 

7.1 Vrcholový kloub oblouku 

 Vrcholový kloub je �ešený jako �epový p�ípoj. Pr�m�r �epu je 24 mm. �epové plechy, 
o tlouš�ce 18 mm a 10 mm, jsou p�iva�eny po celé délce k �elnímu plechu, který má tlouš�ku 16 mm, 
oboustranným svarem o ú�inné výšce a = 4 mm. Podobným zp�sobem je p�iva�en taktéž vsazený 
plech v d�ev�né konstrukci oblouku k �elnímu plechu. P�ipojení vsazeného plechu, který má 
tlouš�ku 16 mm, je provedeno pomocí 7 kolík� a 2 p�esných svorník� o �18 mm. Svorníky jsou 
opat�eny podložky pod matice. Použitý materiál plech� je ocel S355 a �ep, svorníky a kolíky o jakosti 
8.8. 

7.2 Kloubové uložení oblouku 

 Kloubové uložení oblouku na železobetonový rám je �ešené jako �epový p�ípoj. Pr�m�r �epu 
je 30 mm. �epové plechy, o tlouš�ce 20 mm a 10 mm, jsou p�iva�eny po celé délce k �elnímu plechu, 
který má tlouš�ku 16 mm, oboustranným svarem o ú�inné výšce a = 4 mm. Podobným zp�sobem je 
p�iva�en taktéž vsazený plech v d�ev�né konstrukci oblouku k �elnímu plechu. P�ipojení vsazeného 
plechu, který má tlouš�ku 16 mm, je provedeno pomocí 8 kolík� a 4 p�esných svorník� o �20 mm. 
Svorníky jsou opat�eny podložky pod matice. �elní deska, která je osazena na železobetonovém 
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rámu, je zakotvena pomocí 8 kotevních šroub� o �30 mm. Použitý materiál plech� je ocel S355 a 
�ep, svorníky a kolíky o jakosti 8.8. 

7.3 P�ipojení vaznice k oblouku 

 Vaznice jsou p�ipojené k oblouku pomocí t�men� BV/T 11–40/ 180 x 200 (viz p�íloha 6.). 
P�ipojení t�men� k vaznici a oblouku pomocí h�ebík� �4,0 x 60 (viz p�íloha 8.). Po�et h�ebík� na 
p�ipojení t�menu k vaznici je 14, stejný po�et je i u p�ipojení t�menu k oblouku.  

7.4 P�ipojení p�í�ného ztužidla k oblouku 

 P�ipojení p�í�ného ztužidla k oblouku je �ešené jako �epový p�ípoj táhla ke sty�níkovému 
plechu. Pr�m�r �epu je 20 mm. Sty�níkový plech, o tlouš�ce 16 mm, je p�iva�en po celé délce 
k �elnímu plechu, který má tlouš�ku 16 mm, oboustranným svarem o ú�inné výšce a = 4mm. 
P�ipojení dvou �elních plech� (z každé strany oblouku jeden) je provedeno pomocí 4 p�esných 
svorník� o �18 mm. Svorníky jsou opat�eny podložky pod matice. Použitý materiál plech� je ocel 
S355 a �ep a svorníky o jakosti 8.8. 

7.5 P�ipojení st�ešního plášt�

 Montáž st�ešních panel� KS1000 TOP-DEK bude provedena dle technické p�íru�ky a 
montážních pokyn� firmy Kingspan. Kotvení k vaznicím pomocí šroub� do d�eva P04 GTRW FH 
6,4x41.  

8 Doprava a montáž konstrukce 

 Jednotlivé prvky konstrukce budou p�evezeny na stavbu postupn�. Nejv�tší prvek – oblouk 
bude bezpe�n� p�evezen vcelku pomocí taha�e s plošinovým p�ív�sem. Kde vzep�tí oblouku je 
2,5 m a p�dorysná délka 20,3 m.  

 Fáze výstavby zast�ešení zapo�te až po vyhotovení základových konstrukcí, 
železobetonových rám� a zd�ných st�n, v�etn� železobetonového v�nce. Na zemi se dva sousední 
polooblouky prefabrikují pomocí vaznic a ztužidel. Potom mohou být ve vrcholových bodech 
zdviženy, p�i�emž se otá�ejí kolem patních kloub�. Vrcholové body se musí zdvihnout nad jejich 
kone�nou polohu a potom se op�t spoušt�jí, až m�že být v stanovené výšce zajišt�n vrcholový kloub 
z montážní v�že nebo zdvižené plošiny. Dále se montují další oblouky k již postaveným a zajištují 
se pomocí podélných ztužidel, vaznic a p�ípadn� p�í�ných ztužidel. Nakonec se provede montáž 
st�nového plášt� a st�ešního plášt�. Montáž se bude provád�t pomocí dvou autoje�áb�. 
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9 Ochrana prvk� konstrukce 

 Ochrana d�ev�ných prvk� konstrukce se provede pomocí impregnace p�ípravky proti 
šk�dc�m a plísním. Dále se provede chemická ochrana prost�edky snižující ho�lavost d�eva a 
rychlost ší�ení ohn�. Nakonec se d�ev�né prvky opat�í nát�rem bezbarvého laku. Dávkování 
p�ípravk� dle technického listu výrobce 

 Antikorozní ochrana ocelových prvk� konstrukce se provede pomocí žárového pozinkování.

10 Záv�r 

 Výpo�tové modely jsou �ešeny jako rovinné úlohy. Získání vnit�ních sil a deformací u vaznice 
jsem �ešil ru�n�. U oblouku a ztužidla jsem pro získání vnit�ních sil a deformací použil program SCIA 
Engineer. Posouzení jednotlivých prvk� jsem provád�l ru�n� v souladu s aktuálními normami pro 
stavebnictví uvedenými v seznamu použité literatury.  
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12 Seznam použitých zkratek a symbol�
�

A pr��ezová plocha 

Aw návrhová ú�inná plocha svaru  

Ce sou�initel expozice  

Ct tepelný sou�initel  
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E Young�v modul pružnosti  

Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otla�ení  

Ft,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu  

Fv,Rd návrhová únosnost šroubu ve st�ihu  

G stálé zatížení  

G modul pružnosti ve smyku  

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

Fd návrhová hodnota zatížení  

Fk charakteristická hodnota zatížení  

Iv intenzita turbulence  

I moment setrva�nosti pr��ezu  

L systémová délka  

Lcr vzp�rná délka  

Med návrhový ohybový moment  

Mapd návrhový ohybový moment ve vrcholu nosníku  

NEd návrhová hodnota osové síly  

Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného pr��ezu  

Q prom�nné zatížení  

Qk charakteristická hodnota prom�nného zatížení  

VEd návrhová smyková síla  

Wpl plastický modul pr��ezu  

Wel elastický modul pr��ezu  

a ú�inná výška svaru  

b ší�ka konstrukce (délka povrchu kolmého ke sm�ru v�tru) b ší�ka pr��ezu  

c ší�ka nebo výška �ásti pr��ezu  

cdir sou�initel sm�ru  

ce(z) sou�initel expozice  

cpe sou�initel vn�jšího tlaku  

cr sou�initel drsnosti  

co sou�initel orografie  

cseason sou�initel ro�ního období  

d hloubka konstrukce (délka povrchu rovnob�žného se sm�rem v�tru)  
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d vn�jší pr�m�r kruhového táhla d, pr�m�r �epu, nebo pr�m�r spojovacího prost�edku  

d0 pr�m�r otvoru pro spojovací prvek nebo �ep  

fm,k charakteristická pevnost d�eva v ohybu  

fc,0,k charakteristická pevnost d�eva v tlaku rovnob�žn� s vlákny 

fc,90,k charakteristická pevnost d�eva v tlaku kolmo na sm�r vláken  

ft,0,k charakteristická pevnost d�eva v tahu rovnob�žn� s vlákny  

ft,90,k charakteristická pevnost d�eva v tahu kolmo na sm�r vláken  

fv,k charakteristická pevnost d�eva ve smyku  

fu mez pevnosti oceli 

fub mez pevnosti pro �ep  

fy mez kluzu oceli 

fyb mez kluzu pro �ep  

g stálé zatížení  

gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

h výška konstrukce  

h výška pr��ezu  

iy polom�r setrva�nosti  

kI sou�initel turbulence  

kp sou�initel  

kr sou�initel terénu  

ky sou�initel vzp�rné délky  

kz sou�initel vzp�rné délky  

lw délka svaru  

m hmotnost  

n po�et p�í�ných vazeb  

q prom�nné zatížení  

qb referen�ní (základní) dynamický tlak (pro st�ední rychlost)  

qk charakteristická hodnota prom�nného zatížení  

qp maximální hodnota dynamického tlaku (dynamický tlak p�i nárazu v�tru)  

r polom�r zaoblení  

rin vnit�ní polom�r zaoblení  

s zatížení sn�hem na st�eše  
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sk charakteristická hodnota zatížení sn�hem na zemi  

t tlouš�ka plechu 

t1 tlouš�ka spojovaného prvku  

ulim maximální hodnota pr�hybu  

vm st�ední rychlost v�tru  

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti v�tru  

vb základní rychlost v�tru  

w tlak v�tru  

z0 parametr drsnosti terénu  

z0,II parametr drsnosti terénu (terén kategorie II)  

ze referen�ní výška pro zatížení vn�jšího povrchu v�trem, vn�jší nebo vnit�ní tlak  

zmin minimální výška  

α sklon st�echy m��ený od vodorovné roviny 

α úhel  

βc sou�initel vzp�rné délky  

βw korela�ní sou�initel pro svary závislý na druhu oceli  

γG díl�í sou�initel stálého zatížení  

γM globální díl�í sou�initel spolehlivosti (materiálu)  

γM0 díl�í sou�initel únosnosti pr��ezu kterékoliv t�ídy  

γM1 díl�í sou�initel únosnosti pr��ezu p�i posuzování stability prutu  

γM2 díl�í sou�initel únosnosti pr��ezu p�i porušení v tahu 

γQ díl�í sou�initel prom�nného zatížení 

λ štíhlost  

λREL,z pom�rná štíhlost  

λREL,m pom�rná štíhlost p�i klopení 

µi tvarový sou�initel zatížení sn�hem  

ρ m�rná hmotnost vzduchu  

ρk charakteristická hustota d�eva  

σ normálové nap�tí  


 smykové nap�tí  

ψ0 sou�initel pro kombina�ní hodnotu prom�nného zatížení  
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13 Seznam p�íloh 

B. Statický výpo�et 

C. P�ílohy výpo�tu 

D. Výkresová dokumentace 


