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P edmětem bakalá ské práce je návrh a posouzení d evěné nosné konstrukce 
rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní podla í a obytné podkroví. První 
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je ulo ena d evěná konstrukce druhého nadzemního podla í. St e ní 
konstrukce je tvo ena sedlovým krovem. P dorysné rozměry domu jsou 
12,5x7,5 m a vý ka po h eben je p ibli ně 11 m. Stavba se nachází ve Zlínském 
kraji nedaleko města Luhačovice, klimatická zatí ení jsou zohledněna pro danou 
oblast. 
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The goal of the bachelor thesis is the design of timber load-bearing structure of 

a family house. The building consists of two floors and loft. The first floor is 

masonry structure and is not part of this thesis. The second floor is timber 

frame house with gable roof. The dimensions of the house are 12,5x7,5m and 

height is approximatelly 11m. The building is located near Luhačovice in Zlín 
region and local weather conditions are considered for the analysis. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE 

P edm tem této bakalá ské práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce 
d evného rodinného domu. Objekt je ešen jako rodinný dům se dv ma nadzemními 
podlažími a obytným podkrovím. P edm tem návrhu a posouzení je pouze druhé nadzemní 
podlaží a konstrukce krovu. 

1.1 UMÍSTĚNÍ KONSTRUKCE 

Objekt se nachází ve Zlínském kraji nedaleko m sta Luhačovice. Z umíst ní 
konstrukce vyplývají údaje o klimatických zatíženích. Tato lokalita spadá do II. v trové 
oblasti a IV. sn hové oblasti. 

1.2 GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KONSTRUKCE 

Konstrukce tvo í dv  nadzemní podlaží a obytné podkroví. První nadzemní podlaží je 
tvo eno zd nou konstrukcí, na kterou je uložena d ev ná konstrukce druhého nadzemního 
podlaží a krovu. Půdorysný tvar domu je obdélníkový 12,5x7,5 m a výška po h eben 
dosahuje p ibližn  11 m. Zast ešení konstrukce tvo í sedlová st echa se sklonem 45°.  

2 ZATÍŽENÍ 

Zatížení bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991: Zatížení konstrukcí. 

2.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 

2.1.1 VLASTNÍ TÍHA KONSTRUKCE 

Vlastní tíha konstrukce je vygenerována pomocí programu SCIA Engineer. 

2.1.2 OSTATNÍ STÁLÁ ZATÍŽENÍ 

Ostatní stálá zatížení tvo í zatížení od jednotlivých skladeb konstrukce. 

Skladba st ešního plášt  

1. St ešní krytina 

2. D ev né lat  

3. D ev né kontralat  

4. Difuzní fólie 

5. Bedn ní 
6. Minerální vlna 

7. SDK. podhled 

 

 

 

 Skladba stropní konstrukce 

1. Keramická dlažba 

2. 2xOSB 15 

3. Kročejová izolace 

4. D ev ný záklop 

5. SDK. podhled 
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Skladba obvodové st ny 

1. Omítka 

2. Minerální vlna 

3. OSB 12 

4. Minerální vlna 

5. OSB 12 

6. Minerální vlna 

7. P edst na (60/40) 

8. SDK desky 

 

Skladba vnit ní nosné st ny 

1. SDK desky 

2. Zvuková izolace 

3. SDK desky 

 

Skladba p íčky 

1. SDK desky 

2. D ev ná konstrukce 

3. Zvuková izolace 

4. SDK desky 

 

2.2 PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 

Užitná zatížení stropní konstrukce kategorie A: qk = 1,5 kNm-2 

2.3 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 

Daná lokalita spadá do IV. sn hové oblasti. Z toho vyplývá charakteristická hodnota 
zatížení Sk = 2,0 kNm-2. 

 

2.4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Daná lokalita spadá do II. v trné oblasti. Z toho vyplývá výchozí základní rychlost 
v tru. Vb,0 = 25 ms-1. 
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3 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1 PŘEDPOKLADY NÁVRHU RODINNÉHO DOMU 

Konstrukce posuzuji na mezní stavy únosnosti, kde uvažuji ztrátu stability prvků na 
nejnep ízniv jší kombinaci z návrhových hodnot zatížení. Dále konstrukci posuzuji na mezní 
stavy použitelnosti, kde uvažuji nejnep ízniv jší charakteristickou hodnotu zatížení.  

Konstrukce krovu je dimenzována na hodnoty zatížení dle klimatických oblastí. 

 

3.2 SPODNÍ STAVBA 

Spodní stavbou je myšleno 1. NP, jehož obvodové st ny jsou tvo eny tvárnicemi 
Porotherm tloušťky 450 mm. Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny tvárnicemi Porotherm 

v tloušťce 300 mm. St ny jsou ztuženy železobetonovým v ncem, do kterého bude kotven 
d ev ný práh. Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je tvo ena stropními 
trámy a vložkami Porotherm. 

3.3 DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 2.NP 

D ev ná konstrukce druhého nadzemního podlaží je tvo ena soustavou sloupků, které 
jsou kotveny do prahu pomocí úhelníků. Na tyto sloupky je uložen rám, do kterého jsou 
kotveny stropní trámy pomocí t menů. Tuhost konstrukce zajišťují desky OSB, které jsou 
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p ipojeny k nosným sloupkům pomocí h ebíků. Tuhost stropu je zajišt na pomocí d ev ných 
prken.  

3.4 KONSTRUKCE KROVU 

Krov je ešen jako vaznicová soustava se st edovými a okapovými vaznicemi (dále 
pozednice). Dalšími nosnými prvky krovu jsou krokve, kleštiny a sloupky podpírající 
vaznici. Štítové st ny jsou tvo eny sloupky. Tyto jsou ke krokvím p ipojeny pomocí 
vým ny. Tuhost st ešní konstrukce je zajišt na pomocí d ev ných prken. 

Krokve obdélníkového prů ezu 80x180 mm jsou ešeny jako spojitý nosník o jednom poli 
s p evislými konci. Podep ení krokve je v míst  osedlání na st edové vaznice a pozednice.  
Maximální vzdálenost krokví dosahuje 950 mm.  

 

Kleštiny jsou tvo eny dvojicí obdélníkových profilů o prů ezu 60x160 mm. Ke krokvi jsou 
p ipojeny pomocí svorníků Ø 12 mm. 

 

St edové vaznice čtvercového prů ezu 160x160 mm nesou krokve a jsou ešeny jako spojitý 
nosník. V míst  st edních nosných a obvodových st n jsou podep eny sloupky.  
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Sloupky podpírající vaznice čtvercového prů ezu 120x120 mm. 

 

Pozednice obdélníkového prů ezu 160x140 mm. Jsou neseny sloupky obvodové st ny.  

 

Rám obdélníkového prů ezu 160x80 mm je uložen na obvodových sloupcích. V p íčném 
sm ru je prů ez rámu 160x180 mm z důvodu kotvení stropních nosníků. 

 

Stropní nosníky obdélníkového prů ezu 140x160 mm tvo í stropní konstrukci nad druhým 
nadzemním podlažím. Za pomoci t menů jsou p ipojeny k obvodovému rámu. 

 

Sloupky obdélníkového prů ezu 60x160 mm tvo í nosný plášť konstrukce a jsou ve 
vzdálenostech 625 mm. V místech k ížení st n je prů ez t chto sloupků 160x160 mm. 
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Práh obdélníkového prů ezu 160x80 mm. Jsou do n j kotveny sloupky pomocí úhelníků. 
Práh je kotven do betonového v nce zd né konstrukce pomocí lepených kotev.  

 

Nadpraží obdélníkového prů ezu 160x60 mm. Tvo í horní část oken. 

 

Parapet obdélníkového prů ezu 160x60 mm. Tvo í spodní část oken. 

 

4 MATERIÁL 

4.1 POUŽITÝ MATERIÁL 

Nosné prvky konstrukce druhého nadzemního podlaží a krovu jsou navrženy 
z rostlého d eva pevnostní t ídy C24. Materiálové charakteristiky uvedeny ve statickém 
výpočtu byly uvažovány pro t ídu provozu 1.  

Spojovací prvky jsou provedeny z oceli S235. 

4.2 OCHRANA DŘEVA 

Veškeré prvky nosné konstrukce musí být chrán ny proti d evokazným škůdcům, 
houbám, ohni a pov trnostním vlivům pomocí impregnačního nát ru. Tyto nát ry budou 
zvoleny dle vlastností k danému prost edí. Současn  musí být také zvoleny s ohledem 

k životnímu prost edí, hygienickým požadavkům a musí být zdravotn  nezávadné. 

Konstrukční ochrana d eva musí být provedena tak, aby bylo d evo ochrán no proti 
znehodnocení pov trnostními vlivy, ohn m a biotickými činiteli. Cílem konstrukční ochrany 

d eva je zabránit působení a udržování vody na povrchu d eva, p ípadn  zajistit její rychlý 
odtok. 

4.3 OCHRANA OCELI 

Ocelové spojovací prvky budou pozinkované. 
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5 MONTÁŽNÍ POSTUP 

Samotná montáž bude probíhat na míst  stavby. 

Postup p i montáži 

- Ukotvení d ev ného prahu k v nci spodní stavby 

- Osazení nosných sloupků a jejich ukotvení 
- Osazení horního rámu 

- Montáž obvodového plášt  

- Montáž stropní konstrukce 

- Osazení nosných sloupků a jejich ukotvení 
- Osazení pozednic a st edových vaznic 

- Osazení krokví 
- Montáž kleštin 

- Montáž st ešní krytiny 

6 SOFTWAROVÝ VÝPOČET 

 

Pro výpočet vnit ních sil a deformací byl použit program SCIA Engineer. Konstrukce 
byla ešena jako prostorový model. Všechny prvky konstrukce jsou spojeny kloubov  tak, 

aby bylo zabrán no posunům kloubu a pootočení v lokální ose prvku. Jednotlivé prvky jsou 
modelovány tak, aby byly umíst ny ve skutečné poloze. Tyto excentricity jsou v modelu 

nahrazeny tuhými rameny.  

Posouzení mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti bylo provedeno 

v souladu s normativním dokumentem ČSN EN 1995-1-1: Navrhování d ev ných 
konstrukcí. Následn  jsem ov ila prvky ručním výpočtem. 

 

 

 

 

 

 


