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Zásady pro vypracování 

Vypracujte návrh nosné konstrukce horského hotelu v lokalit� �erák v oblasti Jeseník�. P�i 
návrhu konstrukce respektujte po�adavky na tvarové a dispozi�ní uspo�ádání objektu. 
P�dorysné rozm�ry hotelu jsou uva�ovány nejvý�e 40 x 20m, hotel je dvojpodla�ní s obytným 
podkrovím. 

Po�adované výstupy: 
1. Technická zpráva 
2. Statický výpo�et základních nosných prvk�, kotvení a sm�rných detail�
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4. Výkaz vým�r  
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Abstrakt�
Je proveden návrh nosné d�ev�né konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, 
t�ípodla�ní, p�dorysné rozm�ry osov� 36×15 m. Celková zastav�ná plocha cca 567 m2. 
Konstruk�n� se jedná o skeletovou d�evostavbu novodobé konstrukce sestávající z masivních 
sloup� a pr�vlak� v rastru �ádov� n�kolika metr�. St�nové a stropní konstrukce, které 
zaji��ují stabilitu objektu, jsou slo�eny z prvk� elementární d�evostavby. Zast�e�ení objektu je 
tvo�eno plnost�nnými nosníky v modulové síti s podélnými vaznicemi. �
�

Klí�ová slova�
horský hotel, návrh, d�ev�ná konstrukce, skeletová d�evostavba, plnost�nné nosníky �
�

�

�

Abstract�
Design of timber structures of mountain hotel is performed. The building is slab-on-ground, 
three � storeyed, plan size axially 36×15 m. Total build up area is about 567 m2. It�s 
constructionally timber skeleton structure of modern construction that consist of supporting 
members and joists in several meter grid. Wall and floor frames, that provide object stability, 
consist of components of elementary frame structure. The roof of building is designed as plate 
girder in modul grid with lengthwise purlin.  
�

Keywords�

mountain hotel, design, timber structure, timber skeleton, plate girder 
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1. Úvod 
Diplomová práce �

skeletové konstrukce 
po h�eben 13,5 m. Umíst
do VII. sn�hové oblasti a 

Cílem studie variant návrhu je prov
ve svém výsledku tvo�
27 °. P�esah na severní stran
na ji�ní stran� p�dorysn�

Druhým srovnáním bude mo�nost vyu�ití tuhých sty
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práce �e�í statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné d
konstrukce horského hotelu. P�dorysné rozm�ry jsou osov

Umíst�ním do lokality �erák v oblasti Jeseník�
hové oblasti a IV. v�trové oblasti. 

Cílem studie variant návrhu je prov��it alternativy konstrukce zast
ve svém výsledku tvo�it sedlovou st�echu se sklonem jedné roviny 18

esah na severní stran� p�dorysn� 0,75 m p�ed fasádu (1
� �dorysn� 1,9 m (2,06 m osov�). 

Druhým srovnáním bude mo�nost vyu�ití tuhých sty�ník� v p� �

Autor práce � Bc. Radim Holub 

e�í statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné d�ev�né
ry jsou osov� 36×15 m, vý�ka 

oblasti Jeseník� je stavba za�azena 

it alternativy konstrukce zast�e�ení, která má 
roviny 18 ° a druhé roviny 

d fasádu (1 m osov�), p�esah 

p�í�ných vazbách.

�

�
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A - 4 

2. Alternativy konstrukce zast�e�ení 

2.1. Krov vaznicové soustavy 
Návrh sestavy vaznicového krovu: 
- vyu�ití rostlého jehli�natého d�eva t�ídy pevnosti C24, 
- pozednice a vaznice vrcholová a st�ední v podélném sm�ru ulo�ené 

na sloupy skeletu v osové vzdálenosti 4,5 m, 
- plné vazby v modulových p�í�ných osách dopln�ny o systém vzp�r a kle�tin, 
- v podélném sm�ru vyztu�ení konstrukce pásky, 
- krokve ulo�ené na vaznice v osové vzdálenosti 0,9 m, 
- pou�ití standardního stavebního kování. 
Negativa: 
- vzhledem modulové síti v p�í�ném sm�ru 6 m � 3 m � 6 m by krokve 

vykazovaly nadm�rné deformace a vyhovující pr��ez by nebyl hospodárný, 
- optimalizace vede k p�idání st�edních vaznic do 6m modulových �ad, �ím� se 

p�dorysn� zmen�í rozp�tí krokví na shodné 3 m, 
- pro st�ední vaznice by musely být vlo�eny nové sloupy � zásah 

do dispozi�ního �e�ení, který je v�ak v úrovni obytných 2NP a 3NP 
akceptovatelný, nebo� sloupy by byly skryté v d�lících st�nách, 

- v úrovni 1NP, kde je dispozi�n� situováno provozní a u�ivatelské zázemí, tj. 
p�edev�ím konferen�ní místnost, restaurace s barem a kuchy�, by p�iznané 
sloupy výrazn� sni�ovaly volnost vyu�ití t�chto prostor, 

- lze �e�it zesílenými pr�vlaky, které budou podpírat vlo�ené sloupy z vy��ích 
podla�í � pokud by nevyhov�l nosník z lepeného lamelového d�eva, musel by 
se pou�ít ocelový nosník. 

2.2. P�íhradové vazníky 
Návrh sestavy zast�e�ení z p�íhradových vazník�: 
- vyu�ití rostlého jehli�natého d�eva t�ídy pevnosti C24, 
- pásy a vnit�ní pruty vazníku spojované pomocí desek s prolisovanými trny, 
- sloupy hlavního skeletu nebudou vystupovat do prostoru zast�e�ení, 
- v podélném sm�ru vytvo�ení ztu�idel, 
- dolní pásy vazník� tvo�í sou�asn� nosnou vrstvu stropu nad posledním 

podla�ím, 
- vazníky ulo�ené na podpory v osové vzdálenosti 0,9 m. 
Negativa: 
- celkový po�et p�íhradových vazník� je 41 � náro�ný transport z výroby i p�i 

montá�ním spoji v úrovni h�ebene, 
- nemo�nost provedení p�esahu na severní stran� p�i zachování konstruk�ní 

vý�ky objektu, tedy pouze p�esazením horního pásu vazníku p�ed fasádu, 
vzhledem k velkému zatí�ení sn�hem p�evislým p�es okraj, 

- bylo by nutné navý�ení p�íhradových vazník�, aby bylo mo�no provést 
systémový p�esah, 
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- vylo�ení st�e�ní roviny na ji�ní stran
muselo být �

2.3. Plnost�nné nosníky
Návrh sestavy zast
- zachování modulové sít

konstrukce zast
- sekundární nosné prvky 

pevnosti C24
- konstrukce zast
Negativa: 
- náro�n�j�í montá� plnost

zast�e�ením
- detaily p�ípoj�

3. Tuhé sty�níky sloup

Mo�nost p�edpokladu tuhých p
u�ívána, nebo� dostate
spojovacími prost�edky a metodami.

V poslední dob�
sty�níku sloup-pr�vlak, který vykazuje dostate
za rámový. 

Toto �e�ení si v�ak zaslou�í dal�í zkoumání, proto byla p
s tuhými sty�níky sloup
sloup� a pr�vlak�. 

3.1. Tuhé sty�níky sloup
Posudek sloupu

pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr
- mezní stav únosnosti

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

A. Studie variant návrhu  

A - 5 

vylo�ení st�e�ní roviny na ji�ní stran� objektu se jeví jako mo�né, p
muselo být �e�eno samostatnými kloubovými nosníky v�

nosníky
Návrh sestavy zast�e�ení z plnost�nných nosník�: 

zachování modulové sít� skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky 
konstrukce zast�e�ení z lepeného lamelového d�eva, 
sekundární nosné prvky � vaznice � z rostlého jehli�

nosti C24, 
konstrukce zast�e�ení bude p�ehledná a snadno kontrolovatelná p

� �j�í montá� plnost�nných nosník� v porovnání s
�e�ením, 

�ípoj� vaznic p�ená�ejí v�t�í síly vzhledem k rozp�

�níky sloup-pr�vlak 

�edpokladu tuhých p�ípoj� v d�ev�ných konstrukcích nebyla d
� dostate�né tuhosti sty�níku nemohlo být dosa�eno známými 
�edky a metodami.

poslední dob� je díky výzkumným projekt�m prokázána
�vlak, který vykazuje dostate�nou tuhost a je tak mo�no jej pova�ovat 

e�ení si v�ak zaslou�í dal�í zkoumání, proto byla pouze ov
�níky sloup-pr�vlak v p�í�ném sm�ru ke zhodnocení vlivu na pou�ité profily 

�níky sloup-pr�vlak 
sloupu pr��ezu 240×380 mm z lepeného lamelového d
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

mezní stav únosnosti: 

Autor práce � Bc. Radim Holub 

 objektu se jeví jako mo�né, p�esto�e by 
e�eno samostatnými kloubovými nosníky v�t�ího pr��ezu. 

 skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky 

rostlého jehli�natého d�eva t�ídy 

ehledná a snadno kontrolovatelná p�i údr�b�. 

porovnání s klasickým 

rozp�tí vaznic 4,5 m 

ných konstrukcích nebyla d�íve 
níku nemohlo být dosa�eno známými 

prokázána mo�nost vytvo�ení 
nou tuhost a je tak mo�no jej pova�ovat 

e�ení si v�ak zaslou�í dal�í zkoumání, proto byla pouze ov��ena varianta 
í vlivu na pou�ité profily 

lepeného lamelového d�eva t�ídy 
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pro:
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- mezní stav pou�ite

Posudek pr�vlaku
pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

- mezní stav únosnosti:
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mezní stav pou�itelnosti: 

�vlaku pr��ezu 240×340 mm z lepeného lamelového d
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

mezní stav únosnosti:

Autor práce � Bc. Radim Holub 

lepeného lamelového d�eva t�ídy 
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pro:
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- mezní stav pou�itelnosti:

3.2. Kloubové sty�níky sloup
Posudek sloupu

pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr
- mezní stav únosnosti:

- mezní stav pou�itelnosti:

Posudek pr�vlaku
pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

- mezní stav únosnosti:

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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mezní stav pou�itelnosti:

Kloubové sty�níky sloup-pr�vlak 
sloupu pr��ezu 240×300 mm z lepeného lamelového d
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

mezní stav únosnosti:

mezní stav pou�itelnosti:

�vlaku pr��ezu 240×450 mm z lepeného lamelového d
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pr

mezní stav únosnosti:

Autor práce � Bc. Radim Holub 

lepeného lamelového d�eva t�ídy 
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pro:

lepeného lamelového d�eva t�ídy 
na globální extrém od normové kombinace zatí�ení pro:
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- mezní stav pou�itelnosti:
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mezní stav pou�itelnosti:

Autor práce � Bc. Radim Holub 
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4. Vyhodnocení 

ALTERNATIVY KONSTRUKCE ZAST�E�ENÍ

P�i volb� alternativy konstrukce zast�e�ení byla zvolena varianta s plnost�nnými 
nosníky, aby byla zachována charakteristika t��kých skeletových systém� d�ev�ných 
konstrukcí � tedy primární nosné prvky v modulové síti o rozm�rech �ádov� v metrech 
a sekundární nosné prvky v modulové síti nep�esahujících 1 m. 

V úvahu lze vzít také variantu p�íhradových vazník�, nebo� tvo�í konzistentní 
�e�ení, které pro je navr�ený relativn� nízký sklon optimální. 

Naopak konstrukce zast�e�ení s krovem vaznicové soustavy se jeví jako 
nehospodárná. Pokud by byl sklon st�e�ních rovin vy��í, m��e být upu�t�no od t�etího 
podla�í, které by bylo zastoupeno obytným podkrovím. Pak je v�ak t�eba �e�it 
dostate�né osv�tlení podkrovních pokoj� v návaznosti na technické �e�ení detail�
v oblasti pozemního stavitelství. 

TUHÉ STY�NÍKY SLOUP-PR	VLAK

P�i uvá�ení tuhých sty�ník� je patrný hospodárný návrh vodorovných pr�vlak�, 
které p�i dimenzi 240×340 mm vykazují jednotkový posudek únosnosti 0,80 a 
pou�itelnosti 0,68 a obsahují tedy dostate�nou rezervu. Ni��í pr��ez pr�vlak� nebyl 
posouzen kv�li zachování p�ibli�n� stejných ohybových tuhostí sloupu a pr�vlaku, 
nebo� sloupy vykazovaly p�i pr��ezu 240×380 mm jednotkový posudek únosnosti 0,96. 

Zachováme-li standardní kloubové ulo�ení d�ev�ných prvk�, dostaneme se 
ke sní�ení dimenze sloup� na 240×300 mm s jednotkovým posudkem únosnosti 0,48. 
Vyhov�l by také men�í pr��ez, nicmén� nebylo by mo�né provést hospodárné 
dimenzování kotvení a p�ípoj�. V kloubové variant� byl rozhodujícím posudkem podle 
p�edpokladu posudek na mezní stav pou�itelnosti, nebo� p�i pr��ezu 240×450 mm 
vychází 0,97, zatímco posudek na mezní stav únosnosti 0,68 

  pr��ez MSÚ MSP 

Tuhý sty�ník SLOUP 240×380 0,96 0,15 
PR	VLAK 240×340 0,80 0,68 

Kloubový sty�ník SLOUP 240×300 0,48 0,04 
PR	VLAK 240×450 0,68 0,97 
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1. Úvod 
Diplomová práce �e�í statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné d�ev�né 

skeletové konstrukce horského hotelu. P�dorysné rozm�ry jsou osov� 36×15 m, vý�ka 
po h�eben 13,5 m. Umíst�ním do lokality �erák v oblasti Jeseník� je stavba za�azena 
do VII. sn�hové oblasti a IV. v�trové oblasti. 

2. Architektonické a dispozi�ní �e�ení 

ARCHITEKTONICKÉ �E�ENÍ

Stavba je samostatn� stojícím objektem � celkové p�dorysné rozm�ry jsou 
15,52 m × 36,52 m, zastav�ná plocha 566,79 m2. Objekt bude t�ípodla�ní, 
nepodsklepený. Konstruk�ní vý�ka 3,5 m, sv�tlá vý�ka 1NP 2,9 m, obytných podla�í 
pak 2,8 m. T�etí podla�í bylo také ve variant� obytného podkroví, od �eho� bylo 
ustoupeno vzhledem déletrvajícím zimním podmínkám vybrané lokality, které kladou 
technické po�adavky na konstrukci a skladby plá��� nekorespondujícími s optimálními 
podmínkami pro osv�tlení podkrovních místností. 

Zast�e�ení je tvo�eno sedlovou st�echou se sklonem jedné roviny 18 ° a druhé 
roviny 27 °. Vý�ka h�ebene 13,5 m od stavební nuly. Ni��í st�e�ní konstrukce má 2m 
p�esah p�ed obvodovou st�nu, který je podep�en �ikmými sloupy, je� jsou kotveny 
a stykovány do paty svislých sloup�. Mezi �ikmými sloupy a svislými st�nami je 
vytvo�en balkón druhého a t�etího podla�í. Vstup do objektu je st�edem podélné strany 
objektu, její� orientace je navr�ena na ji�ní sv�tovou stranu. 

Krytinou st�echy je navr�ena hladká krytina Lindab Seamline v odstínu �edé. 
Fasáda s pastovitou silikonovou omítkou v barv� okrové s d�ev�nými výpln�mi otvor�. 
Podokapní �laby a svody z pozinkovaného plechu, u terénu v soklové �ásti pruh 
z mozaikové omítky tmav� �edé barvy. 

DISPOZI�NÍ �E�ENÍ

Vchodem ve st�edu podélné strany se ocitáme ve vstupní hale objektu s recepcí. 
Z ní je na severní stran� p�ístupné otev�ené schodi�t� do vy��ích podla�í, vedle 
schodi�t� se nalézá technická místnost ur�ená pro správu hotelu. Východní odd�lená 
�ást 1NP obsahuje plochy pro náv�t�vníky hotelu � fitness pro individuální vyu�ití 
a konferen�ní místnost s projektorem pro spole�enské akce men�ího rozsahu. Dále 
ve východní �ásti objektu se nachází sklad a strojovna vzduchotechniky. Západní �ást 
prvního podla�í je ur�ena k zabezpe�ení stravování � nachází se zde prostorná kuchy�
se skladem potravin a restaurace s barem. 

Vystoupáme-li po schodi�ti do 2NP, ocitneme se v ubytovací �ásti hotelu. 
Ze stavebn� odd�leného schodi�t� vejdeme dve�mi do chodby, ze které jsou p�ístupny 
jednotlivé pokoje pro hosty. Ka�dý z nich je dvoul��kový s mo�ností p�istýlky. Pokoje 
obsahují vstupní chodbi�ku s úlo�ným prostorem, koupelnu s toaletou, umyvadlem 
a vanou. Centrálním prostorem je lo�nice s postelí, pracovním stolem a dal�ím vnit�ním 
vybavením. Vedle schodi�t� je umíst�na technická místnost k zabezpe�ení provozu 
hotelu. 
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T�etí podla�í p�
s podla�ím druhým. Okna v�ech pokoj
osv�tlení a výhledu na krajinu. V
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etí podla�í p�ístupné op�t ze schodi�t� ve st�ední �ásti objektu je identické 
podla�ím druhým. Okna v�ech pokoj� mají dostate�né rozm�ry k

tlení a výhledu na krajinu. V ji�ní �ásti jsou osazeny balkonové dve
vstupu na venkovní balkon.

�ná plocha objektem: 566,79
�ný prostor: 7129

��kových pokoj�:

Dispozice 2NP je shodná s dispozicí 3NP:

Autor práce � Bc. Radim Holub 

�ásti objektu je identické 
�ry k zaji�t�ní denního 

jsou osazeny balkonové dve�e s mo�ností 

566,79 m2

7129 m3

3 
28 
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3. P�edpoklady návrhu nosné konstrukce 

Statický návrh d�ev�né konstrukce horského hotelu byl proveden na: 
- Mezní stav únosnosti s uvá�ením vlivu ztráty stability prvk� na nejnep�ízniv�j�í 

z kombinací návrhových hodnot zatí�ení, p�i�em� mezní hodnoty byly 
pro nosné konstrukce ze d�eva brány z norem pro lepené lamelové d�evo t�ídy 
pevnosti GL32h a rostlé jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24, pro nosné prvky 
z oceli pro ocel pevnostní �ady S235 a S355. 

- Mezní stav pou�itelnosti na nejnep�ízniv�j�í hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických a kvazistálých hodnot zatí�ení, p�i�em� mezní hodnoty byly 
pro nosné konstrukce ze d�eva brány z norem pro lepené lamelové d�evo t�ídy 
pevnosti GL32h a rostlé jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24. 

Nosná d�ev�ná konstrukce horského hotelu byla dimenzována na následující 
prom�nná zatí�ení: 

- Klimatické zatí�ení sn�hem se základní tíhou sn�hu sk = 4,38 kPa stanovenou 
dle interaktivní digitální mapy umíst�né na webových stránkách �HMÚ 
na adrese www.snehovamapa.cz. Lokalita �erák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 
860 m n.m.) odpovídá VII. sn�hové oblasti se základní tíhou sn�hu sk = 4,0 kPa 
� uvá�ena vy��í hodnota. Dle �SN EN 1991-1-3. 

- Klimatické zatí�ení v�trem se základním tlakem v�tru odpovídajícím IV. v�trné 
oblasti vb,0 = 30 m/s . Dle �SN EN 1991-1-4. 

- U�itné zatí�ení stropních konstrukcí pro kategorii A s hodnotou qk = 1,5 kN/m2

a balkonu pro kategorii A s hodnotou qk = 3,0 kN/m2. Dle �SN EN 1991-1-1. 
- U�itné zatí�ení stropních konstrukcí pro kategorii C3 s hodnotou qk = 5,0 kN/m2. 

Dle �SN EN 1991-1-1. 

�ádná dal�í nahodilá zatí�ení nebyla uva�ována a nosné konstrukce tudí� nejsou 
na jejich p�enos dimenzovány. 
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4. Popis konstruk�ního �e�ení 

Konstruk�n� se jedná o skeletovou d�evostavbu novodobého konstruk�ního 
uspo�ádání. Nosnou funkci plní ty�ové prvky � sloupy a nosníky � dopln�né o prvky 
k zaji�t�ní prostorové tuhosti a stability. Konstrukce je uspo�ádána do prostorového 
prutového systému. 

Nosná konstrukce skeletu s modulovými kótami 3 m, 4,5 m a 6 m je navr�ena 
p�evá�n� z lepeného lamelového d�eva t�ídy pevnosti GL32h (dle �SN EN 1194). 
Vnit�ní prvky skeletu v osových vzdálenostech 625 mm nebo 1 m jsou p�evá�n�
z rostlého konstruk�ního d�eva t�ídy pevnosti C24 (dle �SN EN 338). 

Základními prvky nosného systému jsou sloupy, podélné a p�í�né pr�vlaky, 
stropní nosníky (tj. stropnice), ztu�ení konstrukce zast�e�ení, st�e�ní nosníky, vaznice, 
plo�né nosné vrstvy strop�, st�echy a st�nové panely. 

4.1. Sloupy 
Sloupy základního skeletového rastru jsou navr�eny na vý�ku podla�í 

s kloubovým ulo�ením na základovou konstrukci a momentovým spojem v úrovni 
stropní konstrukce. Materiálem je lepené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h 
(s výjimkou �ikmých sloup�) obdélníkového pr��ezu 240×300 mm. Kotvení sloup�
k základové konstrukci je navr�eno pomocí ocelových kotevních botek se svorníky. 

�ikmé sloupy podpírající 2m p�esah st�e�ní konstrukce podélné strany 
objektu jsou navr�eny z jednoho kusu na celou vý�ku cca 8,8 m. Materiálem je 
rostlé jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24, pr��ez �ikmých sloup� je 160×160 mm. 
Kotveny jsou do sty�níku svislých sloup�. 

4.2. Pr�vlaky 
Osazení pr�vlak� je navr�eno na nosné sloupy konstrukce budovy a to 

v podélném i p�í�ném sm�ru na ocelové vlo�ené plechy. P�sobí jako prosté 
nosníky o rozp�tí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové d�evo t�ídy 
pevnosti GL32h, pr��ez má �í�ku 200 respektive 240 mm a vý�ku 240 a� 450 mm. 

Stabilita pr�vlak� je zaji��ována stropnicemi se záklopem. 
Mezi modulovými �adami B a C se na rozp�tí 3 m nevyskytují vnit�ní 

pr�vlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozp�tí, nebo�
nep�ená�ejí �ádné dal�í zatí�ení krom� tíhy podlahy a u�itného zatí�ení ani 
do nich nejsou kotveny jiné stropnice. 

4.3. Pr�vlaky podst�e�ní 
P�ená�ejí p�evá�n� pouze stálé zatí�ení od skladby dolního plá�t�

zast�e�ení p�es kotvené stropnice. Osazení pr�vlak� je navr�eno na nosné sloupy 
konstrukce budovy a to v podélném i p�í�ném sm�ru na ocelové vlo�ené plechy. 
P�sobí jako prosté nosníky o rozp�tí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené 
lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h, pr��ez má �í�ku 200 respektive 240 mm 
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a vý�ku 240 a� 300 mm. Podélné pr�vlaky (pozednice) jsou z jehli�natého d�eva 
t�ídy pevnosti C24 s pr��ezem 200×160 mm. 

Stabilita pr�vlak� je zaji��ována stropnicemi se záklopem. 
Mezi modulovými �adami B a C se na rozp�tí 3 m nevyskytují vnit�ní 

pr�vlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozp�tí, nebo�
nep�ená�ejí �ádné dal�í zatí�ení krom� tíhy skladby dolního plá�t� ani do nich 
nejsou kotveny jiné stropnice. 

4.4. Stropnice 1NP a 2NP 
Jsou navr�eny z rostlého jehli�natého d�eva t�ídy pevnosti C24 

obdélníkového pr��ezu 100×240 mm pro rozp�tí 4,5 m a 80×220 mm pro rozp�tí 
3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou 
podporovány p�í�nými a podélnými pr�vlaky, do kterých jsou kotveny vruty p�es 
trámové botky Simpson Strong-Tie. 

Pro zaji�t�ní p�í�né a torzní stability stropnic je pot�eba vzájemného 
spolup�sobení se záklopem, kterým jsou d�ev�né fo�ny tl. 50 mm spojené na pero 
a drá�ku kladené �ikmo pod úhlem 45 °. Fo�ny jsou z rostlého d�eva pevnostní 
t�ídy C24. 

4.5. Stropnice podst�e�ní 
P�ená�ejí pouze stálé zatí�ení od skladby dolního plá�t� zast�e�ení. Jsou 

navr�eny z rostlého jehli�natého d�eva t�ídy pevnosti C24 obdélníkového pr��ezu 
80×160 mm pro rozp�tí 4,5 m a 60×160 mm pro rozp�tí 3 m. Stropnice jsou 
osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány p�í�nými 
a podélnými pr�vlaky, do kterých jsou kotveny vruty p�es trámové botky Simpson 
Strong-Tie. 

Pro zaji�t�ní p�í�né a torzní stability stropnic je pot�eba vzájemného 
spolup�sobení se záklopem, kterým jsou OSB/3 desky tl. 15 mm. 

4.6. Zast�e�ení objektu 
St�echa je sedlového tvaru o sklonu 18 ° a 27 °. Primárním nosným prvkem 

jsou plnost�nné vazníky z lepeného lamelového d�eva t�ídy pevnosti GL32h 
pr��ezu 240×400 mm. Nosníky jsou ulo�eny na svislé sloupy, které jsou 
ve vnit�ním modulu dopln�ny v podélném sm�ru o ztu�ující nosníky (vaznice). 2m 
p�esah pr�vlak� na ji�ní stran� objektu je �e�en podep�ením na �ikmé sloupy. 
Stabilita pr�vlak� je zaji��ována vaznicemi s bedn�ním. 

Vaznice jsou osazeny do st�e�ních nosník� v podélném sm�ru na rozp�tí 
4,5 m v nato�ení daném sklonem st�e�ní roviny. Materiálem vaznic je rostlé 
jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24 obdélníkového pr��ezu 160×240 mm. 
Pro zaji�t�ní p�í�né a torzní stability vaznic je pot�eba vzájemného spolup�sobení 
s bedn�ním, kterým jsou d�ev�né fo�ny tl. 50 mm spojené na pero a drá�ku 
kladené �ikmo pod úhlem 45 °. Fo�ny jsou z rostlého d�eva pevnostní t�ídy C24. 
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4.7. D�ev�né vzp�ry 
V obvodových podélných st�nách jsou v místech, kde se nenachází okenní 

�i dve�ní otvory, navr�eny �ikmé d�ev�né vzp�ry. Materiálem je rostlé jehli�naté 
d�evo t�ídy pevnosti C24, pr��ez vzp�r je 180×160 mm. Kotveny jsou do sty�níku 
sloup-pr�vlak a do paty sloup�. 

4.8. St�nové panely 
Tvo�í d�le�itou sou�ást skeletové konstrukce, nebo� se podílejí 

na prostorové tuhosti a stabilit�. St�nové panely jsou tvo�eny z konstruk�ních 
hranol� z jehli�natého d�eva pevnostní t�ídy C24 tlou��ky 60 mm a �í�ky 160 mm 
a nosného deskového oplá�t�ní. Uspo�ádání hranol� bude sestávat ze sloupk�
v osové vzdálenosti 625 mm a ze spodní a horní fo�ny. 

Stojky budou k fo�nám kotveny stavebním kováním � úhelníky � Simpson 
Strong-Tie. Panely budou k pr�vlak�m kotveny vruty a úhelníky. 

Obvodové panely budou oplá�t�ny jednostrann� deskami OSB/3 tl. 15 mm, 
vnit�ní d�lící st�ny oboustrann� sádrovláknitými deskami Rigips Rigidur tl. 
2×12 mm. P�ipojení plo�ných prvk� bude provedeno podle podklad� výrobce. 
St�ny o vý�ce v�t�í ne� 3 m budou dopln�ny o vnit�ní vodorovné fo�ny 
ke stykování oplá�t�ní. Tyto vodorovné fo�ny musí být pr�b��né a sloupky d�lené. 

4.9. Spoje a p�ípoje d�ev�ných prvk�
Spoje a p�ípoje skeletové konstrukce jsou uva�ovány kolíkového typu � tedy 

ocelové h�ebíky, vruty, svorníky, p�esné svorníky (tj. kolíky opat�ené na koncích 
závitem, podlo�kou a maticí) a kolíky � s vlo�enými ocelovými plechy. 
Pro p�ipojení prvk� men�ích dimenzí, zejména stropnic, jsou navr�eny systémové 
tvarové elementy � nap�íklad trámové botky Simpson Strong-Tie. 

Základní sm�rné detaily p�ípoj� prvk� a kotvení jsou uvedeny ve statickém 
výpo�tu. S montá�ními spoji dílc� se neuva�uje. 

5. Popis statického �e�ení nosné konstrukce 

Statická analýza skeletové d�ev�né konstrukce je provedena metodou kone�ných 
prvk� programem SCIA Engineer 2012 (verze 12.0.1049, studentská licence) 
na základ� definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatí�ení, 
kombinací zatí�ení a výpo�tového postupu. 

Výpo�tový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstruk�ního d�eva � 
sloupy, pr�vlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. � jsou zadávány jako pruty. 
Podpory jsou modelovány jako kloubové � tuhé ve sm�ru X, Y a Z � pod v�emi sloupy 
v úrovni jejich ulo�ení na základovou konstrukci. 

Prostorová tuhost konstrukce je zaji�t�na p�í�nými rámy, d�ev�nými vzp�rami 
v podélném sm�ru a výztu�nými deskami st�echy a strop� a st�nami, které jsou 
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modelovány pomocí fiktivních prut�. Je ov��ena globální ztráta stability konstrukce 
i lokální ztráta stability jednotlivých prvk�. 

Zatí�ení stálé a prom�nné je zadáno po p�enásobení zat��ovací �í�kou jako 

spojité na pruty v �� ��  pro jednotlivé zat��ovací stavy definované ve statickém 
výpo�tu. Zat��ovací stavy jsou seskupeny do p�íslu�ných skupin zatí�ení, které zajistí 
správný výb�r p�i výpo�tu normových kombinací. Tím je zaji�t�no zejména pou�ití 
práv� jednoho zat��ovacího stavu se sn�hem respektive v�trem � výb�rový vztah. 

Kombinace zatí�ení jsou vytvo�eny t�i � jedna pro mezní stav únosnosti a dv�
pro mezní stav pou�itelnosti. V ka�dé kombinaci jsou obsa�eny v�echny zat��ovací 
stavy a program intern� generuje jednotlivé kombinace, aby vypo�ítal maximální vnit�ní 
síly pro jednotlivé prvky dle rovnic popsaných ve statickém výpo�tu. 

Výpo�et metodou kone�ných prvk� je lineární. Pro ka�dý prvek lze zobrazit 
v�echny vnit�ní síly � normálovou sílu N, posouvající síly Vy a Vz, kroutící moment Mx, 
ohybové momenty My a Mz. Program dále umo��uje zobrazit deformace prut�
a p�emíst�ní uzl� � tyto mo�nosti je ov�em nutno pou�ívat uvá�en� p�i v�domí ur�ité 
idealizace konstrukce. 

Návrh a posouzení d�ev�ných konstruk�ních prvk� a konstrukce jako celku je 
proveden v souladu s �SN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování d�ev�ných konstrukcí - 
�ást 1-1: Obecná pravidla � Spole�ná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Mezní 
stavy únosnosti a pou�itelnosti jsou posouzeny p�evá�n� modulem programu SCIA 
Engineer �D�evo� ur�eným pro posudky d�ev�ných prut�. 

6. Ochrana materiálu 

Ve�keré prvky d�ev�né konstrukce zast�e�ení a d�ev�né nosné prvky vystavené 
pov�trnostním vliv�m musí být opat�eny ochrannými prost�edky, které budou spl�ovat 
po�adavky na p�sobení d�ev�né konstrukce provedené z lepeného lamelového d�eva 
i rostlého d�eva v daném prost�edí. 

Sou�asn� je nutné vyhov�t hygienickým a protipo�árním po�adavk�m, 
po�adavk�m na ochranu prost�edí architektonickým aspekt�m na estetický vzhled 
konstrukce. Systém ochrany bude up�esn�n v realiza�ní dokumentaci. 

Ocelové prvky spoj� budou pozinkované. Pro ocelové prvky uvnit� budovy 
je t�eba respektovat p�íslu�ná ustanovení �SN EN 1995-1-1, respektive �SN EN ISO 
2081. Pro prvky vystavené vliv�m vn�j�ího prost�edí (p�ípoje balkonových nosník�, 
vn�j�ích sloup�) je stanoven systém ochrany Fe/Zn 25c. 

7. Výroba a montá� konstrukce 

Jednotlivé prvky skeletové konstrukce budou p�ipraveny na p�esnou délku, 
v�etn� úpravy pro p�ípoje, ve výrobní hale. Na staveni�ti tak bude probíhat pouze 
montá� d�ev�ných dílc�. P�ivezený materiál bude uskladn�n na staveni�ti a chrán�n 
proti pov�trnostním vliv�m. Musí se p�edejít nadm�rnému namáhání prvk� b�hem 
dopravy a skladování. 
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V první fázi bude provedeno osazení sloup� na základovou konstrukci v�etn�
jejich kotvení a spojení zhlaví trám� vodorovnými nosníky skeletu. Pro montá� dal�ího 
patra budou nejprve osazeny stropnice nad 1NP a tyto zaklopeny d�ev�nými fo�nami. 
Následovat bude montá� 2NP � sloupy budou navazovat a jejich zhlaví bude op�t 
spojeno vodorovnými nosníky tvo�ícími nosnou konstrukci pro dal�í podla�í. Budou 
osazeny stropnice podla�í se záklopem. Poslední podla�í pod konstrukcí zast�e�ení 
bude montováno ze sloup� s vý�kou kopírující tvar st�echy. Ztu�ení v úrovni stropu nad 
posledním podla�ím bude provedeno vodorovnými nosníky ji� men�í dimenze a op�t 
vypln�no stropnice a zaklopeno OSB deskami. Následuje konstrukce zast�e�ení � 
p�í�né plnost�nné nosníky a podélné vaznice bedn�né d�ev�nými fo�nami. Po osazení 
d�ev�ných vzp�r bude skeletová konstrukce kompletní. Následovat bude montá� 
výpl�ových st�n s otvory dle architektonického návrhu. 

Konstrukce se bude sestavovat tak, aby aby se p�ede�lo jejímu nadm�rnému 
namáhání. Prvky, které budou zborcené, popraskané nebo �patn� sesazené 
ve spojích, se vym�ní. V ka�dé fázi výstavby je t�eba zabezpe�it prostorovou tuhost 
a stabilitu konstrukce a jednotlivých dílc�. 

P�i montá�i je nutno dodr�et bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc�. 

8. Poznámky 

- Konstrukce je navr�ena v rozsahu p�esného �e�ení v�ech hlavních konstruk�ních 
prvk�. Návrh spoj�, p�ípoj� a konstruk�ních detail� je �e�en pouze výb�rem 
základních a charakteristických pro navr�ený typ konstrukce. Detailní �e�ení v�ech 
bude p�edm�tem výrobní dokumentace. 

- Diplomová práce neobsahuje �e�ení p�enosu zatí�ení do základové konstrukce ani 
interakci s podlo�ím. 

  



Diplomová práce � Horský hotel v

9. Výkaz vým�r

Výkaz d�ev�ného materiálu je vytvo
délek jednotlivých prut�

Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky st
oplá�t�ní z OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. V
mno�ství ocelových spojovacích prost

Orienta�ní hmotnost d
� 72,70 tun

Orienta�ní hmotnost
pro bedn�ní st�e�ní konstrukce:

� 34,43 tun
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� �ného materiálu je vytvo�en z programu Scia Engineer z
délek jednotlivých prut�, jedná se tedy o orienta�ní výkaz.

Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky st�nových panel� � �ezivo 60×160
OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje 

no�ství ocelových spojovacích prost�edk�.

�ní hmotnost d�ev�né konstrukce:
72,70 tun
hmotnost fo�en tl. 50 mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a 

�e�ní konstrukce:
34,43 tun (1796 m2, tj. 89,8 m3) 

Autor práce � Bc. Radim Holub 

programu Scia Engineer z osových 

�ezivo 60×160 mm ani 
OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje 

mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a 

�
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1. Geometrické uspo�ádání  
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1.1. P�dorys konstrukce

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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konstrukce – osové schéma skeletu

Autor práce – Bc. Radim Holub 

skeletu
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1.2. Pohled proti sm

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Pohled proti sm�ru osy X – osové schéma

Autor práce – Bc. Radim Holub 

osové schéma
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1.3. Pohled proti sm�ru osy Y – osové schéma 

  



Diplomová práce – Horský hotel v

1.4. Axonometrický pohled

1.4.1. Skeletová konstrukce s
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Axonometrický pohled

Skeletová konstrukce s vaznicemi 

Autor práce – Bc. Radim Holub 
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1.4.2. Skeletová konstrukce v

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Skeletová konstrukce v�etn� stropnic

Autor práce – Bc. Radim Holub 
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2. Materiál  
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2.1. Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24       
(dle �SN EN 338)

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	

Ohyb ��� ��
Tah rovnob�žn� s vlákny ���� ��
Tah kolmo k vlákn�m ����� ��
Tlak rovnob�žn� s vlákny ���� ��
Tlak kolmo k vlákn�m ����� ��
Smyk ��� ��
Tuhostní vlastnosti ��� ���� � ��	

Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny ������ ��
5% kvantil modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny ����  �
Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti kolmo k vlákn�m ������� �! 
Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti ve smyku ����� �"#
Hustota �$% &'� 

Hustota (� !��
Pr�m�rná hodnota hustoty (���� ���
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2.2. Lepené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – 

jehli�naté d�evo (dle �SN EN 1194)

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	

Ohyb ��)� !�
Tah rovnob�žn� s vlákny ���)� ���
Tah kolmo k vlákn�m ����)� ��
Tlak rovnob�žn� s vlákny ���)� �#
Tlak kolmo k vlákn�m ����)� !!
Smyk ��)� !*
Tuhostní vlastnosti ��� ���� � ��	

Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny ��)���� �! 
5% kvantil modulu pružnosti rovnob�žn� s vlákny ��)�� ���
Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti kolmo k vlákn�m ���)���� ��"
Pr�m�rná hodnota modulu pružnosti ve smyku �)���� �*�
Hustota �$% &'� 

Hustota ()� �!�
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2.3. Desky z orientovaných plochých t�ísek typu OSB/2 a 

OSB/3  (dle �SN EN 12369-1)

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	
 pro tlouš�ku [mm] �� + , - �* �* + , - ��
Ohyb – hlavní osa ���� �"� ��*
Ohyb – vedlejší osa ����� *�  �
Tah – hlavní osa ���� #� #�
Tah – vedlejší osa �����  � "*
Tlak – hlavní osa ���� ��� ��*
Tlak – vedlejší osa ����� �� ���
Smyk kolmo k rovin� desky ��� "* "*
Smyk v rovin� desky �.� �� ��
Tuhostní vlastnosti �� ���� � ��	
  pro tlouš�ku [mm] �� + , + �* �* - , - ��
 Pr�m�rné hodnoty modulu pružnosti: 

Ohyb – hlavní osa ������� �#!� �#!�
Ohyb – vedlejší osa �������� �#*� �#*�
Tah – hlavní osa ������� !*�� !*��
Tah – vedlejší osa �������� !��� !���
Tlak – hlavní osa ������� !*�� !*��
Tlak – vedlejší osa �������� !��� !���
Smyk kolmo k rovin� desky ������ ��*� ��*�
Smyk v rovin� desky �.���� �� ��
 5% kvantil modulu pružnosti: 

Ohyb – hlavní osa ���� ��#�� ��#��
Ohyb – vedlejší osa ����� �"*! �"*!
Tah – hlavní osa ���� !�!� !�!�
Tah – vedlejší osa ����� ���� ����
Tlak – hlavní osa ���� !�!� !�!�
Tlak – vedlejší osa ����� ���� ����
Smyk kolmo k rovin� desky ��� #�* #�*
Smyk v rovin� desky �.� ��� ���
Hustota �$% &'� 
  pro tlouš�ku [mm] �� + , + �* �* - , - ��
Hustota (� ��� 550 
  



Diplomová práce – Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce – Bc. Radim Holub 

C. Statický výpo�et 

C - 14 

2.4. Sádrovláknité desky Rigidur  (dle technického listu výrobce)

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	
 pro tlouš�ku [mm] 12,5 ��
Ohyb kolmo na rovinu desky ��/� �� ��
Ohyb v rovin� desky ��0� �� �!
Tah v rovin� desky ��0� �� ��
Tlak v rovin� desky ��0� #�  �
Smyk v rovin� desky ��0� �! �!
Tuhostní vlastnosti �� ���� � ��	
  pro tlouš�ku [mm] ��� ��
 Modul pružnosti: 

Ohyb kolmo na rovinu desky ��/ ���� ����
Ohyb v rovin� desky ��0 !��� !���
Tah v rovin� desky ��0 ���� ����
Tlak v rovin� desky ��0 ���� !���
Smyk v rovin� desky �.0 �!�� �!��
Hustota �$% &'� 
  pro tlouš�ku [mm] ��� ��
Hustota (� ���� ����
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2.5. Ocel S235 

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	

Mez kluzu �1 �!�
Mez pevnosti �2 !"�
Tuhostní vlastnosti ��� ���� � ��	

Modul pružnosti v tahu a tlaku � ���
Modul pružnosti ve smyku � *�
Hustota �$% &'� 

Hustota (  *��

2.6. Ocel S355 

Pevnostní vlastnosti �� ���� � ��	

Mez kluzu �1 !��
Mez pevnosti �2 ���
Tuhostní vlastnosti ��� ���� � ��	

Modul pružnosti v tahu a tlaku � ���
Modul pružnosti ve smyku � *�
Hustota �$% &'� 

Hustota (  *��
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3. Zatížení a výpo�et vnit�ních sil  
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3.1. Výpo�et prom�nného zatížení 

3.1.1. Zatížení sn�hem 

Dle �SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

sn�hem, v�etn� oprav a zm�n. 

3.1.1.1.  Sedlová st�echa nesymetrická 

Zatížení sn�hem na st�eše: 

3 � 45 6 7� 6 7� 6 3�
�i … tvarový sou�initel zatížení sn�hem; sklon st�ešních rovin 18 ° a 27 °, tedy pro oba 
sklony shodn� 48 � �*

- krytina bude opat�ena zachytáva�i sn�hu, tedy 48 � �*
Ce … sou�initel expozice; krajina normální, tedy Ce = 1,0

Ct … tepelný sou�initel; Ct = 1,0

sk … charakteristická hodnota zatížení sn�hem na zemi; lokalita Šerák v Jeseníkách se 
nachází v VII. sn�hové oblasti, tedy sk = 4,0 kPa 

- dle interaktivní digitální mapy umíst�né na webových stránkách �HMÚ na adrese 
www.snehovamapa.cz odpovídá lokalit� Šerák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 860 m 
n.m.) hodnota sk = 4,38 kPa – uvážena vyšší hodnota 

3 � 45 6 7� 6 7� 6 3� � �* 6 �� 6 �� 6 �!* � ' 9:;<=>

Uspo�ádání zatížení pro sedlovou st�echu: 

 a) nenavátý sníh b) navátý sníh c) navátý sníh 
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3.1.1.2. Sníh p�

Zatížení od p�evislého sn�hu p

s … nejmén� p�íznivý p�ípad zatížení nenavátým sn
3.1.1.1 je 3 � !��;��	
� … objemová tíha sn�hu; tedy 

k … sou�initel, kterým se zohled

Se … zatížení p�evislým sn�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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p�evislý p�es okraj st�echy

�hu p�sobícího na 1 m délky okraje st�echy: 

?� � � 6 3�
@

�ípad zatížení nenavátým sn�hem uvažované st�

�hu; tedy @ � �;��A�B
initel, kterým se zohled�uje nepravidelnost tvaru sn�hu:

� � !
C � !

� � ��D ;� - C 6 @ � � 6 � � �
evislým sn�hem na 1 m délky okraje st�echy 

?� � � 6 3�
@ � �� 6 !��

� � E FE;<GAH;

Autor práce – Bc. Radim Holub 

hem uvažované st�echy; tedy dle bodu 
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3.1.2. Zatížení v�

Dle �SN EN 1991-1-4 Eurokód 

v�trem, v�etn� oprav a zm�

3.1.2.1. Sedlová st

Kategorie terénu III; z0 = 0,3 m; 

Výška h�ebene objektu ze = 

1. základní rychlost v

cdir … sou�initel sm�
cseason … sou�initel ro�
vb,0 … výchozí základní rychlost v
v oblasti IV, tedy vb,0IJ
2. st�ední rychlost v�

cr(z) … sou�initel drsnosti terénu; 

z0 … parametr drsnosti terénu
kr … sou�initel terénu:

�.

c0(z) … sou�initel orografie; 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Zatížení v�trem

4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná zatížení 

 oprav a zm�n.

Sedlová st�echa nesymetrická 

= 0,3 m; zmin = 5 m; zmax = 200 m 

= 13,5 m

základní rychlost v�tru vb KL � MN5. 6 MO��OP� 6 KL�
initel sm�ru v�tru; cdir = 1,0 
�initel ro�ního období; cseason = 1,0 

… výchozí základní rychlost v�tru; lokalita Šerák v Jeseníkách se nachází 

b,0 = 30 m/s 

J � MN5. 6 MO��OP� 6 KL� � �� 6 �� 6 !� � ':
ední rychlost v�tru vm(z) 

K�QRS � M.QRS 6 M�QRS 6 KL
�initel drsnosti terénu; R�5� - R - R��T proto: 

M.QRS � �. 6 UV W RR�X
parametr drsnosti terénu; z0 = 0,3 m 

initel terénu:

. � ��# 6 Y R�R�ZZ[
��\

� ��# 6 W �!���X
��\ � �����

M.QRS � ����� 6 UV W�!��! X � �*�##
�initel orografie; c0(z) = 1,0 

Autor práce – Bc. Radim Holub 

4: Obecná zatížení - Zatížení 

lokalita Šerák v Jeseníkách se nachází 

':;H ]̂

����
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IHQ_S � M.QRS 6 M�QRS 6 KL � �*�## 6 �� 6 !� � `a 9Eba;H ]̂
3. turbulence v�tru Iv(z) 

c�QRS � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

kI … sou�initel turbulence; kI = 1,0 m 

fIQ_S � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

� ��
�� 6 UV d�!��! e � : `g`b

4. maximální dynamický tlak qp(z) 

hiQRS � �� j  6 c�QRS
 6 �
� 6 ( 6 K�� QRS

� … m�rná hmotnost vzduchu; � = 1,25 kg/m3

klQ_S � �� j  6 ��"� 
 6 �
� 6 ��� 6 ���# �� � F:b' 9F;G H`�

5. sou�initel vn�jšího tlaku cpe,10 a tlak v�tru na povrch we

- tlak v�tru na povrch vypo�teme dle vztahu 
m� � hiQRS 6 Mi�8�

- sou�initele vn�jšího tlaku ode�teme z normy pro p�íslušný sklon st�echy (� = 
18 ° a 27 °), tvar st�echy (sedlová) a sm�r v�tru (kolmo nebo rovnob�žn�
s h�ebenem) – sou�initelé jsou uvedeny níže 

5.1. sm�r v�tru � = 0° (kolmo na h�eben) 

- pro sklon 18 °: 
  cpe,10  we

 F -0,82  -0,88 kN/m2

  +0,30  +0,32 kN/m2

 G -0,74  -0,79 kN/m2

  +0,30  +0,32 kN/m2

 H -0,28  -0,30 kN/m2

  +0,24  +0,26 kN/m2

 I -0,40  -0,43 kN/m2

  +0,0  +0,00 kN/m2

 J -0,90  -0,97 kN/m2

  +0,00  +0,00 kN/m2
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- pro sklon 27

 F

 G

 H

 I

 J

Tímto vzniknou dv�
kladné tlak) – pro každý ze 

5.1.1. zespod

n �

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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pro sklon 27 °: 
cpe,10  we

-0,58  -0,62 kN/m2

+0,60  +0,64 kN/m2

-0,56  -0,60 kN/m2

+0,60  +0,64 kN/m2

-0,22  -0,24 kN/m2

+0,36  +0,39 kN/m2

-0,40  -0,43 kN/m2

+0,0  +0,00 kN/m2

-0,60  -0,64 kN/m2

+0,00  +0,00 kN/m2

Tímto vzniknou dv� kombinace – sání a tlak (záporné hodnoty p
pro každý ze dvou sm�r� v�tru. 

zespod

� �oVpqD �rs � �oVp!"�D � 6 �!�s � � ;�n ��� � � ;�D;n �� � " �;�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

(záporné hodnoty p�edstavují sání, 
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 F
 G
 H
 I
 J

5.1.2. shora

n �

 F
 G
 H
 I
 J
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sání  tlak 

-0,88 kN/m2  +0,32 kN/m2

-0,79 kN/m2  +0,32 kN/m2

-0,30 kN/m2  +0,26 kN/m2

-0,43 kN/m2  +0,00 kN/m2

-0,64 kN/m2  +0,00 kN/m2

hora

� �oVpqD �rs � �oVp!"�D � 6 �!�s � � ;�
n ��� � � ;�D;n �� � " �;�

sání  tlak 

-0,62 kN/m2  +0,64 kN/m2

-0,60 kN/m2  +0,64 kN/m2

-0,24 kN/m2  +0,39 kN/m2

-0,43 kN/m2  +0,00 kN/m2

-0,97 kN/m2  +0,00 kN/m2

Autor práce – Bc. Radim Holub 
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5.2. sm�r v�tru 

- pro sklon 18

 F

 G

 H

 I

- pro sklon 27

 F

 G

 H

 I

Tímto vznikne jeden zat
Vzhledem ke tvaru st
zatížena nap�íklad pouze zprava.

5.2.1. zprava

n � �oVpqD�rs � �oVp
n ��� � �*�;�D;n �� �
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� = 90° (rovnob�žn� s h�ebenem) 

pro sklon 18 °: 
cpe,10  we

-1,26  -1,35 kN/m2

-1,32  -1,42 kN/m2

-0,64  -0,69 kN/m2

-0,50  -0,54 kN/m2

pro sklon 27 °: 
cpe,10  we

-1,14  -1,22 kN/m2

-1,38  -1,48 kN/m2

-0,64  -0,69 kN/m2

-0,50  -0,54 kN/m2

Tímto vznikne jeden zat�žovací stav – sání (záporné hodnoty p
Vzhledem ke tvaru st�echy bude konstrukce p�i p�sobení v�tru v

�íklad pouze zprava.

zprava

�

p�*�D � 6 �!�s � �*�;��

� � ���;�D;n �� � #��;��

Autor práce – Bc. Radim Holub 

porné hodnoty p�edstavují sání). 
�tru v tomto sm�ru 
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3.1.2.2. Svislé st�ny objektu 

Kategorie terénu III; z0 = 0,3 m; zmin = 5 m; zmax = 200 m 

Výpo�et maximálního dynamického tlaku pro r�zné výšky st�n objektu: 

Výška podélných st�n objektu ze = 10,0 m 

1. základní rychlost v�tru vb KL � MN5. 6 MO��OP� 6 KL�
cdir … sou�initel sm�ru v�tru; cdir = 1,0 
cseason … sou�initel ro�ního období; cseason = 1,0 
vb,0 … výchozí základní rychlost v�tru; lokalita Šerák v Jeseníkách se nachází 
v oblasti IV, tedy vb,0 = 30 m/s 

IJ � MN5. 6 MO��OP� 6 KL� � �� 6 �� 6 !� � ':;H ]̂
2. st�ední rychlost v�tru vm(z) 

K�QRS � M.QRS 6 M�QRS 6 KL
cr(z) … sou�initel drsnosti terénu; R�5� - R - R��T proto: 

M.QRS � �. 6 UV W RR�X
z0 … parametr drsnosti terénu; z0 = 0,3 m 
kr … sou�initel terénu: 

�. � ��# 6 Y R�R�ZZ[
��\

� ��# 6 W �!���X
��\ � �����

M.QRS � ����� 6 UV W���!X � � ��!
c0(z) … sou�initel orografie; c0(z) = 1,0 

IHQ_S � M.QRS 6 M�QRS 6 KL � � �* 6 �� 6 !� � `` g9t';H ]̂
3. turbulence v�tru Iv(z) 

c�QRS � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

kI … sou�initel turbulence; kI = 1,0 m 

fIQ_S � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

� ��
�� 6 UV d���!e

� : `t9`

4. maximální dynamický tlak qp(z) 

hiQRS � �� j  6 c�QRS
 6 �
� 6 ( 6 K�� QRS

� … m�rná hmotnost vzduchu; � = 1,25 kg/m3

klQ_S � �� j  6 ��*��
 6 �
� 6 ��� 6 ��"�*!� � EgF a`;G H`�
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Výška štítových st�n objektu ze = 13,5 m 

1. základní rychlost v�tru vb KL � MN5. 6 MO��OP� 6 KL�
cdir … sou�initel sm�ru v�tru; cdir = 1,0 
cseason … sou�initel ro�ního období; cseason = 1,0 
vb,0 … výchozí základní rychlost v�tru; lokalita Šerák v Jeseníkách se nachází 
v oblasti IV, tedy vb,0 = 30 m/s 

IJ � MN5. 6 MO��OP� 6 KL� � �� 6 �� 6 !� � ':;H ]̂
2. st�ední rychlost v�tru vm(z) 

K�QRS � M.QRS 6 M�QRS 6 KL
cr(z) … sou�initel drsnosti terénu; R�5� - R - R��T proto: 

M.QRS � �. 6 UV W RR�X
z0 … parametr drsnosti terénu; z0 = 0,3 m 
kr … sou�initel terénu: 

�. � ��# 6 Y R�R�ZZ[
��\

� ��# 6 W �!���X
��\ � �����

M.QRS � ����� 6 UV W�!��! X � �*�##
c0(z) … sou�initel orografie; c0(z) = 1,0 

IHQ_S � M.QRS 6 M�QRS 6 KL � �*�## 6 �� 6 !� � `a 9Eba;H ]̂
3. turbulence v�tru Iv(z) 

c�QRS � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

kI … sou�initel turbulence; kI = 1,0 m 

fIQ_S � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

� ��
�� 6 UV d�!��! e � : `g`b

4. maximální dynamický tlak qp(z) 

hiQRS � �� j  6 c�QRS
 6 �
� 6 ( 6 K�� QRS

� … m�rná hmotnost vzduchu; � = 1,25 kg/m3

klQ_S � �� j  6 ��"� 
 6 �
� 6 ��� 6 ���# �� � F:b' 9F;G H`�
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5. sou�initel vn�jšího 

- tlak v�tru na povrch vypo

- sou�initele vn�

5.1. sm�r v�tru

n8
;
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�jšího tlaku cpe,10 a tlak v�tru na povrch we

�tru na povrch vypo�teme dle vztahu:
m� � hiQRS 6 Mi�8�;

�initele vn�jšího tlaku ode�teme z normy pro p�íslušný pom

zespod 

C � ����;�;
8� � �oVpqD �rs � �oVp!"�D � 6 �!�s � � ;�

n8� �� � ��;�;

Autor práce – Bc. Radim Holub 

�íslušný pom�r h/d

� u C;
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 pro h

 A
 B
 D
 E

Tímto vznikne jeden zat
tlak). 

5.2. sm�r v�tru shora

n8

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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h 10,0 m  13,5 m 
cpe,10 we  cpe,10

  -1,20
  -0,80

+0,75 +0,72 kN/m2  
-0,40 -0,38 kN/m2  

Tímto vznikne jeden zat�žovací stav (záporné hodnoty p�edstavují sání, kladné 

�tru shora

C � ����;�;
8� � �oVpqD �rs � �oVp!"�D � 6 �!�s � � ;�n8� �� � ��;�;

Autor práce – Bc. Radim Holub 

we

-1,29 kN/m2  
-0,86 kN/m2  

�edstavují sání, kladné 

� u C;
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 pro h

 A
 B
 D
 E

Tímto vznikne jeden zat
tlak). 

5.3. sm�r v�tru 

Vzhledem ke tvaru objektu bude konstrukce p
zatížena nap�íklad pouze zprava
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h 10,0 m  13,5 m 
cpe,10 we  cpe,10

  -1,20
  -0,80

+0,75 +0,72 kN/m2  
-0,40 -0,38 kN/m2  

Tímto vznikne jeden zat�žovací stav (záporné hodnoty p�edstavují sání, kladné 

�tru zprava 

Vzhledem ke tvaru objektu bude konstrukce p�i p�sobení v�tru v
�íklad pouze zprava (v souladu se zatížením st�echy v

Autor práce – Bc. Radim Holub 

we

-1,29 kN/m2  
-0,86 kN/m2  

�edstavují sání, kladné 

�tru v podélném sm�ru 
(v souladu se zatížením st�echy v�trem).
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n8�

 pro h

 A
 B
 C
 D
 E

Tímto vznikne jeden zat
tlak). 
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C � !"��;�;
� � �oVpqD �rs � �oVp����D � 6 ��s � ����;�n8� �� � !�;�;

h 10,0 m  13,5 m 
cpe,10 we  cpe,10

-1,20 -1,15 kN/m2  
-0,80 -0,77 kN/m2  
-0,50 -0,48 kN/m2  

  +0,72
  -0,33

Tímto vznikne jeden zat�žovací stav (záporné hodnoty p�edstavují sání, kladné 

Autor práce – Bc. Radim Holub 

� + C;

we

+0,77 kN/m2  
-0,35 kN/m2  

�edstavují sání, kladné 
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3.1.2.3. Nosné prvky s obdélníkovými pr��ezy 

Kategorie terénu III; z0 = 0,3 m; zmin = 5 m; zmax = 200 m 

Výška nosných prvk� vystavených ú�ink�m v�tru ze = 9,6 m

1. základní rychlost v�tru vb

KL � MN5. 6 MO��OP� 6 KL�
cdir … sou�initel sm�ru v�tru; cdir = 1,0 
cseason … sou�initel ro�ního období; cseason = 1,0 
vb,0 … výchozí základní rychlost v�tru; lokalita Šerák v Jeseníkách se nachází 
v oblasti IV, tedy vb,0 = 30 m/s 

IJ � MN5. 6 MO��OP� 6 KL� � �� 6 �� 6 !� � ':;H ]̂
2. st�ední rychlost v�tru vm(z) 

K�QRS � M.QRS 6 M�QRS 6 KL
cr(z) … sou�initel drsnosti terénu; R�5� - R - R��T proto: 

M.QRS � �. 6 UV W RR�X
z0 … parametr drsnosti terénu; z0 = 0,3 m 
kr … sou�initel terénu: 

�. � ��# 6 Y R�R�ZZ[
��\

� ��# 6 W �!���X
��\ � �����

M.QRS � ����� 6 UV W#"�!X � � �"�
c0(z) … sou�initel orografie; c0(z) = 1,0 

IHQ_S � M.QRS 6 M�QRS 6 KL � � ! ! 6 �� 6 !� � `` 'Ea9;H ]̂
3. turbulence v�tru Iv(z) 

c�QRS � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

kI … sou�initel turbulence; kI = 1,0 m 

fIQ_S � �Z
M�QRS 6 UV d RR�e

� ��
�� 6 UV d#"�!e

� : `tt9

4. maximální dynamický tlak qp(z) 

hiQRS � �� j  6 c�QRS
 6 �
� 6 ( 6 K�� QRS

� … m�rná hmotnost vzduchu; � = 1,25 kg/m3

klQ_S � �� j  6 ��**�
 6 �
� 6 ��� 6 ��!#��� � Eag 9';G H`�
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5. sou�initel síly cf a tlak v�tru na povrch wf

- sou�initele síly vypo�teme dle vztahu 
Mv � Mv� 6 w. 6wx � �� 6 � 6 � � ��

- tlak v�tru na povrch vypo�teme dle vztahu 

mv � hiQRS 6 Mv � �#� 6 �� � ` ::<G H`�
- zatížení p�sobí vodorovn� na prvek o zat�žovací ší�ce rovné rozm�ru 

pr��ezu, který je kolmý k uvažovanému sm�ru v�tru 

3.1.2.4. T�ení v�tru na povrchu 

Ú�inky t�ení v�tru jsou v souladu s �lánkem 5.3(4) zanedbány, nebo� celková plocha všech 
povrch� rovnob�žných se sm�rem v�tru je menší než �ty�násobek celkové plochy všech 
vn�jších povrch� kolmých k v�tru (náv�trných a záv�trných). 

y0 � !"�� 6 � j ���# j �*!# � ��! *;��

y/ � �*�� 6 � � ! �#�;��

y0 - � 6 y/
��! *;�� + ��*!*;��
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3.1.3. Užitná zatížení 

Dle �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v�etn� oprav a zm�n. 

Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii A – obytné plochy a plochy pro domácí 
ú�ely (také ložnice hotel�, ubytoven) – dle tab. 6.1 a 6.2(CZ) normy: 

k< � F 9; <G H`� D ;z< � ` :;<G;;;;

- k užitnému zatížení stropních konstrukcí bude p�idáno zatížení od 
p�emístitelných p�í�ek (vnit�ních p�í�ek pokoje) vlastní tíhy do 1,0 kN/m délky 
p�í�ky dle �lánku 6.3.1.2(8) normy: 

k< � : 9; <G H`�

Užitné zatížení balkon� pro kategorii A – obytné plochy a plochy pro domácí ú�ely (také 
ložnice hotel�, ubytoven) – dle tab. 6.1 a 6.2(CZ) normy: 

k< � ' :; <G H`� D;z< � ` :;<G;;;;

Užitné zatížení stropních konstrukcí a schodiš� pro kategorii C3 – plochy, kde m�že 
docházet ke shromaž	ování lidí (také plochy bez p�ekážek pro pohyb osob a p�ístupové 
plochy v hotelích) – dle tab. 6.1 a 6.2(CZ) normy: 

k< � 9 :; <G H`� D;z< � a :;<G;;;;

Užitné zatížení st�echy pro kategorii H – st�echy nep�ístupné s výjimkou b�žné údržby a 
oprav – dle tab. 6.10(CZ) normy: 

k< � :b9; <G H`� D;z< � F :;<G;;;;

P�edpokládá se, že rovnom�rné zatížení p�sobí u kategorie H na ploše y � ��;��. 
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3.2. Výpo�et stálého zatížení

V souladu s �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v�etn� oprav a zm�n. 

3.2.1. Vlastní tíha konstrukce 

Vlastní tíha d�ev�ných konstruk�ních prvk� je generována automaticky programem SCIA 
ENGINEER. 

Jehli�natému d�evu je p�i�azena pevnostní t�ída C24, tedy nejvyšší dostupná t�ída pevnosti 
pro t�íd�ní v �eské republice – charakteristická objemová hmotnost je (� � !��;�{A�B, 
pr�m�rná objemová hmotnost je (���� � ���;�{A�B. 
Listnaté d�evo je pevnostní t�ídy D30 – charakteristická objemová hmotnost je 
(� � �!�;�{A�B, pr�m�rná objemová hmotnost je (���� � "��;�{A�B. 

Lepené lamelové d�evo pevnostní t�ídy GL32h – charakteristická objemová hmotnost je 
(� � �!�;�{A�B. 
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3.2.2. Horní pláš�

horní pláš� st�echy 

 hladká krytina LINDAB 

 separa�ní fólie DEKTEN 

 záklop z prken
 tepelná izolace ROCKWOOL
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Horní pláš� st�echy

[kN/m3] tl. [m]

INDAB SEAMLINE - -
EN METAL PLUS - -

4,2 0,05
OCKWOOL AIRROCK LD 0,672 0,04

�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

tl. [m] [kN/m2] 

0,050 
0,005 

0,05 0,210 
0,04 0,027

0,29 kN/m2
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3.2.3. Dolní pláš�

dolní pláš� st�echy 

 oplášt�ní z desek OSB/3
 tepelná izolace ROCKWOOL 

 záklop z desek OSB/3
 tepelná izolace ROCKWOOL 

 parozábrana JUTA JUTAFOL 

sádrokartonový podhled

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Dolní pláš� st�echy

[kN/m3] tl. [m]

desek OSB/3 7 0,015
OCKWOOL MONROCK MAX E 2,072 0,1

desek OSB/3 7 0,015
OCKWOOL AIRROCK LD 0,672 0,22

UTAFOL NAL 170 - -
sádrokartonový podhled - -

�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

tl. [m] [kN/m2] 

0,015 0,105 
0,1 0,207 

0,015 0,105 
2 0,148 

0,002 
0,180
0,75 kN/m2
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3.2.4. Stropní konstrukce

stropní konstrukce

 PVC s akustickou podložkou/koberec
 betonová roznášecí deska
 zvuková izolace ROCKWOOL

 d�ev�né fošny
 zvuková izolace ROCKWOOL

sádrokartonový podhled

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 36 

Stropní konstrukce

[kN/m3] tl. [m]

akustickou podložkou/koberec 15 0,01
ová roznášecí deska 24 0,05

OCKWOOL STEPROCK ND 1,82 0,04
4,20 0,05

OCKWOOL AIRROCK ND 0,84 0,10
sádrokartonový podhled - -

�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

tl. [m] [kN/m2] 

0,01 0,150 
0,05 1,200 
0,04 0,072 
0,05 0,210 

10 0,084 
0,180
1,90 kN/m2
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3.2.5. Obvodová st

obvodová st�na 

 silikonová omítka
 tepelná izolace ROCKWOOL

 oplášt�ní z desek OSB/
smrkové KVH fošny 60/160 (15

 tepelná izolace ROCKWOOL

 parozábrana JUTA JUTAFOL 

rošt ze smrkových latí 60/60 (20
 sádrovláknitá deska R

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 37 

Obvodová st�na

[kN/m3] tl. [m]

20 0,005
OCKWOOL FRONTROCK MAX E 1,527 0,14
OSB/3 7 0,015

smrkové KVH fošny 60/160 (15 %) 4,2 0,16
OCKWOOL AIRROCK ND (85 %) 0,84 0,16

UTAFOL NAL 170 - -
rošt ze smrkových latí 60/60 (20 %) 4,2 0,06

RIGIPS RIGIDUR 12 0,0125
�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

tl. [m] [kN/m2] 

0,005 0,100 
4 0,214 
15 0,105 

0,16 0,101 
0,16 0,114 

0,002 
0,06 0,050 

0,0125 0,150
0,84 kN/m2
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3.2.6. Vnit�ní d�

vnit�ní d�lící st�na 

 sádrovláknitá deska R
smrkové KVH fošny 60/100 (15

 zvuková izolace ROCKWOOL 

 sádrovláknitá deska R
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�ní d�lící st�na

[kN/m3] tl. [m]

RIGIPS RIGIDUR 2×15 mm 12 0,03
smrkové KVH fošny 60/100 (15 %) 4,2 0,1

OCKWOOL AIRROCK ND (85 %) 0,84 0,08
RIGIPS RIGIDUR 2×15 mm 12 0,03

�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

tl. [m] [kN/m2] 

0,03 0,360 
0,1 0,063 

0,08 0,057 
0,03 0,360

0,84 kN/m2
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3.3. Zat�žovací stavy 

ozn. název skupina zatížení 

LC1 vlastní tíha LG1 – stálé 
 generováno automaticky programem SCIA Engineer 

LC2 stálé – st�echa LG1 – stálé 
 dle bod� 3.2.2. a 3.2.3. 

LC3 stálé – strop LG1 – stálé 
 dle bodu 3.2.4. 

LC4 stálé – st�ny LG1 – stálé 
 dle bod� 3.2.2. a 3.2.6. 

LC5 prom�nné – užitné kategorie A LG2 – nahodilé – vztah standard 
 dle bodu 3.1.3. 

LC6 prom�nné – užitné kategorie C LG3 – nahodilé – vztah standard 
 dle bodu 3.1.3. 

LC7 prom�nné – sníh nenavátý LG4 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.1. – plný sníh na st�eše, sníh p�evislý p�es okraj st�echy 

LC8 prom�nné – sníh navátý 1 LG4 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.1. – navátý sníh na první polovin� st�echy, sníh p�evislý p�es okraj st�echy 

LC9 prom�nné – sníh navátý 2 LG4 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.1. – navátý sníh na druhé polovin� st�echy, sníh p�evislý p�es okraj st�echy 

LC10 prom�nné – vítr zespod tlak LG5 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.2. – vítr zespod na všechny povrchy dle normy, na st�echu tlak 

LC11 prom�nné – vítr zespod sání LG5 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.2. – vítr zespod na všechny povrchy dle normy, na st�echy sání 

LC12 prom�nné – vítr shora tlak LG5 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.2. – vítr shora na všechny povrchy dle normy, na st�echy tlak 

LC13 prom�nné – vítr shora sání LG5 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.2. – vítr shora na všechny povrchy dle normy, na st�echy sání 

LC14 prom�nné – vítr zprava LG5 – nahodilé – vztah výb�rová 
 dle bodu 3.1.2. – vítr zprava na všechny povrchy dle normy 
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3.4. Kombinace 

Kombinace zatížení pro MSÚ a MSP jsou generovány automaticky programem SCIA 
Engineer dle normy �SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. V t�chto 
kombinacích jsou obsaženy všechny zat�žovací stavy a program intern� generuje jednotlivé 
kombinace, aby vypo�ítal maximální vnit�ní síly a deformace pro jednotlivé prvky a uzly. 

3.4.1. Mezní stav únosnosti 

Pro MSÚ je v programu nastaven typ kombinace „EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B“ dle rovnic 
v odstavci 6.4.3.2 (3) normy, kdy se vybírá mén� p�íznivá kombinace z následujících dvou 
výraz�: 

 Rovnice 6.10a 

|@}~��~ ;� j �;@��;� j �;@�8w�8��8;� j �;| ;@�5w�5��5
5�8~�8

;;

 Rovnice 6.10b 

|�~@}~��~;� j �;@��;� j �;@�8��8;� j �;| ;@�5w�5��5
5�8~�8

;;

3.4.2. Mezní stav použitelnosti 

Pro MSP je v programu nastaven typ kombinace „EN-MSP char.“ dle rovnice pro 
charakteristickou kombinaci v odst. 6.5.3 (2) a): 

 Rovnice 6.14b 

|��~;� j �;�;� j �;��8;� j �;| ;w�5��5
5�8~�8

;;

Dále je v programu nastaven druhý typ kombinace „EN-MSP kvaz.“ dle rovnice pro 
kvazistálou kombinaci v odst. 6.5.3 (2) c): 

 Rovnice 6.16b 

|��~ ;� j �;�;� j �;| ;w�5��5
5�8~�8

;

Díl�í sou�initele @� vlastností materiál� mají být pro mezní stavy použitelnosti rovny 1, pokud 
není stanoveno jinak v EN 1992 až EN 1999.  
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3.5. Statická analýza – výpo�et vnit�ních sil a p�etvo�ení 

Statická analýza skeletové d�ev�né konstrukce je provedena metodou kone�ných prvk�
programem SCIA Engineer 2012 (verze 12.0.1049, studentská licence) na základ�
definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatížení, kombinací zatížení a 
výpo�tového postupu. 

Výpo�tový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstruk�ního d�eva – sloupy, 
pr�vlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. – jsou zadávány jako pruty. Podpory jsou 
modelovány jako kloubové – tuhé ve sm�ru X, Y a Z – pod všemi sloupy v úrovni jejich 
uložení na základovou konstrukci. 

Prostorová tuhost konstrukce je zajišt�na p�í�nými rámy, d�ev�nými vzp�rami v podélném 
sm�ru a výztužnými deskami st�echy a strop� a st�nami, které jsou modelovány pomocí 
fiktivních prut�. Je ov��ena globální ztráta stability konstrukce i lokální ztráta stability 
jednotlivých prvk�. 

Zatížení vypo�ítané v bodech 3.1. a 3.2. je zadáno po p�enásobení zat�žovací ší�kou jako 

spojité na pruty v kN
m�  pro jednotlivé zat�žovací stavy definované v bod� 3.3. Zat�žovací 

stavy jsou seskupeny do p�íslušných skupin zatížení, které zajistí správný výb�r p�i výpo�tu 
normových kombinací. Tím je zajišt�no zejména použití práv� jednoho zat�žovacího stavu 
se sn�hem respektive v�trem – výb�rový vztah. 

Kombinace zatížení jsou vytvo�eny t�i – jedna pro mezní stav únosnosti a dv� pro mezní stav 
použitelnosti. V každé kombinaci jsou obsaženy všechny zat�žovací stavy a program intern�
generuje jednotlivé kombinace, aby vypo�ítal maximální vnit�ní síly pro jednotlivé prvky dle 
rovnic popsaných v bod� 3.4. 

Výpo�et metodou kone�ných prvk� je lineární. Pro každý prvek lze zobrazit všechny vnit�ní 
síly – normálovou sílu N, posouvající síly Vy a Vz, kroutící moment Mx, ohybové momenty My

a Mz. Program dále umož�uje zobrazit deformace prut� a p�emíst�ní uzl� – tyto možnosti je 
ovšem nutno používat uvážen� p�i v�domí ur�ité idealizace konstrukce. 

Návrh a posouzení konstrukce je �ešen na následujících stranách statického výpo�tu. 
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4. Návrh a posouzení konstrukce  
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4.1. Globální deformace

Vyhodnocení p�emíst�ní uzl�
použitelnosti: 

Vzhledem k malým p�emíst�
prostorovou tuhost a stabilitu. Maximáln

idealizované výšce konstrukce respektive modelu 13,

4.2. Návrh a posouzení konstruk

Mezní stav únosnosti 

Návrh a posouzení d�ev�ných konstruk
modulem programu SCIA Engineer „D

Posouzení je provedeno pro skupinu prvk
– jedná se o posouzení globálního extrému vybraného p

Mezní stav použitelnosti

V souladu s bodem 3.4.2. je provedeno vyhodnocení deformací kon

okamžitou deformaci, jejíž limitní hodnota je uvažo

kone�nou deformaci s limitní hodnotou 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Globální deformace

�ní uzl� konstrukce pro charakteristickou kombinaci mezního

�emíst�ním uzl� lze konstatovat, že konstrukce
prostorovou tuhost a stabilitu. Maximální posun ve vodorovném sm�ru 

idealizované výšce konstrukce respektive modelu 13,3 m pom�ru p�ibližn�

Návrh a posouzení konstruk�ních prvk�

� �ných konstruk�ních prvk� na mezní stav únosnosti je proveden 
ramu SCIA Engineer „D�evo“ ur�eným pro posudky d�ev�

Posouzení je provedeno pro skupinu prvk� stejného konstruk�ního ur�ení a stejného pr
jedná se o posouzení globálního extrému vybraného pr��ezu na MSÚ.

bodem 3.4.2. je provedeno vyhodnocení deformací konstruk

okamžitou deformaci, jejíž limitní hodnota je uvažována jako � ����
limitní hodnotou � ���� délky posuzovaného prvku.

Autor práce – Bc. Radim Holub 

 konstrukce pro charakteristickou kombinaci mezního stavu 

vykazuje dostate�nou 
�ru 10,3 mm odpovídá p�i 

� �ibližn� � �!��� . 

�

 na mezní stav únosnosti je proveden 
�ev�ných prut�.

ního ur�ení a stejného pr��ezu 
ezu na MSÚ.

bodem 3.4.2. je provedeno vyhodnocení deformací konstruk�ních prvk� pro 

����  délky prvku, a pro 

délky posuzovaného prvku.  
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4.2.1. Sloup – GL32h 

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy
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GL32h – 240×300 mm 

� �ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce – Bc. Radim Holub 

výpis vlastností viz bod 2.2.
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4.2.1.1. Mezní stav použitelnosti

Okamžitá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatížení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatížení.

4.2.1.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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Mezní stav použitelnosti

charakteristickou kombinaci zatížení.

: :a + �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatížení.

: :' + �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

: at + �   VYHOVUJE 

Autor práce – Bc. Radim Holub 
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Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu „D�evo“ programu 
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�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo“ programu SCIA Engineer. 

Autor práce – Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS1 - OBDEL (240; 300)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B40 3,500 m CS1 - OBDEL (240; 300) GL32h CO1/4 0,48 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 3,500 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -561,70 kN
Vy,Ed -0,01 kN
Vz,Ed -0,25 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -0,87 kNm
Mz,Ed -0,05 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 7,8 MPa
fc,0,d 18,6 MPa
Jedn. posudek 0,42 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 0,55 kN
l 240 mm
lef 300 mm
b 240 mm
Aef 72000 mm^2
σc,90,d 0,0 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 300 mm
kc,90 1,75 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 0,2 MPa
kh,y 1,07
fm,y,d 21,9 MPa
σm,z,d 0,0 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70



Jednotkový posudek (6.11) = 0,01 + 0,00 = 0,01 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,01 + 0,00 = 0,01 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,00 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 18,6 MPa
fm,y,d 21,9 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,18 + 0,01 + 0,00 = 0,19 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,18 + 0,01 + 0,00 = 0,19 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,500 3,500 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 3,500 3,500 m
�tíhlost λ 40,41 50,52 -
Poměrná �tíhlost λ 0,66 0,82 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,10 0,10 -
redukční součinitel kc 0,94 0,89 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,45 + 0,01 + 0,00 = 0,46 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,47 + 0,01 + 0,00 = 0,48 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 1235,06 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 343,1 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,31 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,01 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,00 + 0,47 = 0,48 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 3,500 m
Lef/L 1,00
Účinná délka Lef 3,500 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
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4.2.2. Sloup �ikmý 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 49 

Sloup �ikmý � C24 � 160×160 mm 

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

výpis vlastností viz bod 2.1. 



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.2.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.2.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 50 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

:�� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení 

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 51 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému 

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS5 - OBDEL (160; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B1225 3,579 m CS5 - OBDEL (160; 160) C24 CO1/2 0,64 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 3,579 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -79,34 kN
Vy,Ed -0,78 kN
Vz,Ed -0,02 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,05 kNm
Mz,Ed -0,48 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 3
Doba trvání zatí�ení Krátkodobé
Součinitel modifikace kmod 0,70

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 3,1 MPa
fc,0,d 11,3 MPa
Jedn. posudek 0,27 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 0,03 kN
l 340 mm
lef 400 mm
b 160 mm
Aef 64000 mm^2
σc,90,d 0,0 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 160 mm
kc,90 1,50 -
fc,90,d 1,3 MPa
Jedn. posudek 0,00 -



Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 0,1 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 12,9 MPa
σm,z,d 0,7 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 12,9 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,01 + 0,04 = 0,04 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,00 + 0,05 = 0,06 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,1 MPa
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,2 MPa
Jednotkový posudek τy 0,03 -
Jednotkový posudek τz 0,00 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,15
fv,d 2,2 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 11,3 MPa
fm,y,d 12,9 MPa
fm,z,d 12,9 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,08 + 0,01 + 0,04 = 0,12 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,08 + 0,00 + 0,05 = 0,13 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,579 3,579 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 3,579 3,579 m
�tíhlost λ 77,50 77,50 -
Poměrná �tíhlost λ 1,31 1,31 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,47 0,47 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,58 + 0,01 + 0,04 = 0,62 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,58 + 0,00 + 0,05 = 0,64 -



Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 127,88 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 187,3 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,36 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,01 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,00 + 0,58 = 0,58 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 3,579 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 3,222 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.3. P�í�ný pr�

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 55 

pr�vlak dl. 6 m � GL32h � 240×450

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

 mm 

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.3.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.3.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 56 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 57 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS2 - OBDEL (240; 450)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B16 6,000 m CS2 - OBDEL (240; 450) GL32h CO1/4 0,68 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 3,000 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 25,51 kN
Vy,Ed -0,06 kN
Vz,Ed -6,45 kN
TEd -0,01 kNm
My,Ed 113,44 kNm
Mz,Ed 0,01 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,2 MPa
kh 1,03
ft,0,d 14,8 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 12,89 kN
l 340 mm
lef 400 mm
b 240 mm
Aef 96000 mm^2
σc,90,d 0,1 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 450 mm
kc,90 1,00 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,06 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 14,0 MPa
kh,y 1,03
fm,y,d 21,1 MPa
σm,z,d 0,0 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70



Jednotkový posudek (6.11) = 0,66 + 0,00 = 0,66 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,47 + 0,00 = 0,47 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,1 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,05 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,28
fv,d 2,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 14,8 MPa
fm,y,d 21,1 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,02 + 0,66 + 0,00 = 0,68 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,02 + 0,47 + 0,00 = 0,48 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 13121,72 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 1620,0 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,14 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,66 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 0,624 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,562 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.4. Obvodový 

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 60 

Obvodový pr�vlak dl. 4,5 a 3 m � GL32h �

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

� 200×240 mm 

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.4.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.4.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 61 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� 	
 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 62 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS16 - OBDEL (200; 240)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B68 4,500 m CS16 - OBDEL (200; 240) GL32h CO1/1 0,43 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 15,72 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,01 kNm
My,Ed 10,69 kNm
Mz,Ed -9,57 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Krátkodobé
Součinitel modifikace kmod 0,90

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,3 MPa
kh 1,10
ft,0,d 17,8 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 5,6 MPa
kh,y 1,10
fm,y,d 25,3 MPa
σm,z,d 6,0 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 23,0 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,22 + 0,18 = 0,40 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,15 + 0,26 = 0,41 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,18
fv,d 2,7 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.



Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 17,8 MPa
fm,y,d 25,3 MPa
fm,z,d 23,0 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,02 + 0,22 + 0,18 = 0,42 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,02 + 0,15 + 0,26 = 0,43 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 485,85 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 253,0 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,36 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,22 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 4,500 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 4,050 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.5. Vnit�ní podélný

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy 

�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 65 

odélný pr�vlak dl. 4,5 m � GL32h 

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

Autor práce � Bc. Radim Holub 

GL32h � 200×340 mm 

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.5.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.5.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 66 

stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �	 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 67 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS9 - OBDEL (200; 340)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B76 4,500 m CS9 - OBDEL (200; 340) GL32h CO1/1 0,59 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 2,563 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 21,91 kN
Vy,Ed -0,54 kN
Vz,Ed -10,64 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 47,54 kNm
Mz,Ed 0,15 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,3 MPa
kh 1,06
ft,0,d 15,2 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 9,18 kN
l 340 mm
lef 400 mm
b 200 mm
Aef 80000 mm^2
σc,90,d 0,1 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 340 mm
kc,90 1,00 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,05 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 12,3 MPa
kh,y 1,06
fm,y,d 21,7 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



σm,z,d 0,1 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,57 + 0,00 = 0,57 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,40 + 0,00 = 0,40 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,4 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,01 -
Jednotkový posudek τz 0,14 -
Jednotkový posudek interakce 0,02 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,25
fv,d 2,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,02 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 15,2 MPa
fm,y,d 21,7 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,02 + 0,57 + 0,00 = 0,59 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,02 + 0,40 + 0,00 = 0,42 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 5540,93 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 1438,0 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,15 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,57 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 0,630 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,567 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.6. P�í�ný pr�

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 70 

pr�vlak podst�e�ní dl. 6 m � GL32h 

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

GL32h � 200×300 mm 

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.6.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.6.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 71 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

���� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku 

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 72 

�ní posudku únosnosti 

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS17 - OBDEL (200; 300)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B388 6,000 m CS17 - OBDEL (200; 300) GL32h CO1/2 0,40 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 3,000 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 6,92 kN
Vy,Ed 0,03 kN
Vz,Ed 1,52 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 25,70 kNm
Mz,Ed 0,02 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,1 MPa
kh 1,07
ft,0,d 15,4 MPa
Jedn. posudek 0,01 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 3,04 kN
l 240 mm
lef 300 mm
b 200 mm
Aef 60000 mm^2
σc,90,d 0,1 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 300 mm
kc,90 1,00 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 8,6 MPa
kh,y 1,07
fm,y,d 21,9 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



σm,z,d 0,0 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,39 + 0,00 = 0,39 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,27 + 0,00 = 0,27 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,1 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,02 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,23
fv,d 2,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 15,4 MPa
fm,y,d 21,9 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,01 + 0,39 + 0,00 = 0,40 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,01 + 0,27 + 0,00 = 0,28 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 4754,97 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 1585,0 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,14 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,39 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 0,624 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,562 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.7. P�í�ný nosník balkonu 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 75 

� �ný nosník balkonu � C24 � 100×240 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

100×240 mm

výpis vlastností viz bod 2.1. 



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.7.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.7.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 76 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 77 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS10 - OBDEL (100; 240)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B285 1,500 m CS10 - OBDEL (100; 240) C24 CO1/1 0,52 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 0,000 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 3,50 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 11,17 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 3
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,65

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,1 MPa
kh 1,00
ft,0,d 7,0 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 11,17 kN
l 340 mm
lef 370 mm
b 100 mm
Aef 37000 mm^2
σc,90,d 0,3 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 240 mm
kc,90 1,00 -
fc,90,d 1,3 MPa
Jedn. posudek 0,24 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 1,0 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



fv,d 2,0 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,52 -
Jednotkový posudek interakce 0,27 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,36
fv,d 2,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,27 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.8. Podélný nosník (pozednice)

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 80 

nosník (pozednice) � C24 � 200×160 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

200×160 mm

výpis vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.8.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.8.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 81 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 82 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS13 - OBDEL (200; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B349 4,500 m CS13 - OBDEL (200; 160) C24 CO1/1 0,36 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -2,08 kN
Vy,Ed -0,06 kN
Vz,Ed -0,21 kN
TEd 0,01 kNm
My,Ed 6,10 kNm
Mz,Ed 0,13 kNm

Poznámka: Definice osy: 
- hlavní osa y v tomto posudku se vztahuje k hlavní ose programu Scia Engineer. 
- hlavní osa z v tomto posudku se vztahuje k hlavní ose y programu Scia Engineer.

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 2
Doba trvání zatí�ení Krátkodobé
Součinitel modifikace kmod 0,90

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,1 MPa
fc,0,d 14,5 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 5,7 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 16,6 MPa
σm,z,d 0,2 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 16,6 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,34 + 0,01 = 0,35 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,24 + 0,01 = 0,25 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,0 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



fv,d 2,8 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,01 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,19
fv,d 2,8 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 14,5 MPa
fm,y,d 16,6 MPa
fm,z,d 16,6 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,34 + 0,01 = 0,35 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,24 + 0,01 = 0,25 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 4,500 4,500 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 4,500 4,500 m
�tíhlost λ 77,94 97,43 -
Poměrná �tíhlost λ 1,32 1,65 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,47 0,32 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,01 + 0,34 + 0,01 = 0,36 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,01 + 0,24 + 0,01 = 0,26 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 140,55 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 131,8 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,43 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,34 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,12 + 0,01 = 0,13 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 4,500 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 4,050 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.9. Podélný nosník 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 85 

nosník (vaznice) � C24 � 160×160 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

160×160 mm

výpis vlastností viz bod 2.1. 



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.9.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.9.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 86 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

���� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 87 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS14 - OBDEL (160; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B314 4,500 m CS14 - OBDEL (160; 160) C24 CO1/2 0,11 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -9,07 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,26 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 2
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,4 MPa
fc,0,d 12,9 MPa
Jedn. posudek 0,03 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 0,4 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,03 + 0,00 = 0,03 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,02 + 0,00 = 0,02 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,15
fv,d 2,5 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.



Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 12,9 MPa
fm,y,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,03 + 0,00 = 0,03 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,02 + 0,00 = 0,02 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 4,500 4,500 m
Součinitel vzpěru k 1,00 1,00
Vzpěrná délka Lcr 4,500 4,500 m
�tíhlost λ 97,43 97,43 -
Poměrná �tíhlost λ 1,65 1,65 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,32 0,32 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,09 + 0,03 + 0,00 = 0,11 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,09 + 0,02 + 0,00 = 0,10 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 101,72 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 149,0 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,40 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,03 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,00 + 0,09 = 0,09 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 4,500 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 4,050 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.10. St�e�ní nosník 

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 90 

�e�ní nosník � GL32h � 240×400 mm

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

240×400 mm

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.10.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

deformace

deformace

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 91 

Mezní stav pou�itelnosti

kombinaci zatí�ení.

deformace st�e�ního nosníku mezi podporami 
���� � �   VYHOVUJE 

deformace st�e�ního nosníku na jeho volném konci
�� �� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �	 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 

e�ního nosníku na jeho volném konci



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.10.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 92 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� 
� � �   VYHOVUJE 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS6 - OBDEL (240; 400)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B377 6,708 m CS6 - OBDEL (240; 400) GL32h CO1/2 0,70 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 0,000 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -35,83 kN
Vy,Ed 0,04 kN
Vz,Ed 73,33 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -82,34 kNm
Mz,Ed -0,03 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 2
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,4 MPa
fc,0,d 18,6 MPa
Jedn. posudek 0,02 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 142,19 kN
l 240 mm
lef 300 mm
b 240 mm
Aef 72000 mm^2
σc,90,d 2,0 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 400 mm
kc,90 1,75 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,53 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 12,9 MPa
kh,y 1,04
fm,y,d 21,3 MPa
σm,z,d 0,0 MPa
kh,z 1,00

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,60 + 0,00 = 0,60 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,42 + 0,00 = 0,42 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 1,7 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,70 -
Jednotkový posudek interakce 0,49 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,25
fv,d 2,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,49 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 18,6 MPa
fm,y,d 21,3 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,60 + 0,00 = 0,60 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,42 + 0,00 = 0,42 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6,708 6,708 m
Součinitel vzpěru k 1,00 0,17
Vzpěrná délka Lcr 6,708 1,120 m
�tíhlost λ 58,09 16,17 -
Poměrná �tíhlost λ 0,95 0,26 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,10 0,10 -
redukční součinitel kc 0,81 1,00 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,02 + 0,60 + 0,00 = 0,63 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,02 + 0,42 + 0,00 = 0,44 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 6187,64 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 966,8 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,18 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,60 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,36 + 0,02 = 0,38 -



My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 1,140 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 1,026 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.11. Vaznice

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 96 

aznice dl. 4,5 m � C24 � 160×240 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

160×240 mm

výpis vlastností viz bod 2.1. 



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.11.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.11.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 97 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 98 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer. 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS7 - OBDEL (160; 240)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B1066 4,500 m CS7 - OBDEL (160; 240) C24 CO1/2 0,89 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -3,36 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 13,06 kNm
Mz,Ed 6,54 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 2
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,1 MPa
fc,0,d 12,9 MPa
Jedn. posudek 0,01 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 8,5 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 14,8 MPa
σm,z,d 6,4 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,58 + 0,30 = 0,88 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,40 + 0,43 = 0,84 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,5 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,00 -

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,23
fv,d 2,5 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 12,9 MPa
fm,y,d 14,8 MPa
fm,z,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,58 + 0,30 = 0,88 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,40 + 0,43 = 0,84 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 4,500 4,500 m
Součinitel vzpěru k 1,00 0,01
Vzpěrná délka Lcr 4,500 0,045 m
�tíhlost λ 64,95 0,97 -
Poměrná �tíhlost λ 1,10 0,02 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,61 1,00 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,01 + 0,58 + 0,30 = 0,89 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,01 + 0,40 + 0,43 = 0,84 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 18009,13 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 11724,7 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,05 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,58 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,33 + 0,01 = 0,34 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,045 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,041 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.12. Okapová vaznice

Materiál a pr��ez 

Lepené lamelové d�evo t�ídy 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 101 

kapová vaznice dl. 4,5 m � GL32h �

� �ídy pevnosti GL32h � výpis vlastností viz bod 2.2.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

� 200×300 mm 

výpis vlastností viz bod 2.2.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.12.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci 

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.12.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 102 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení. 

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 103 

�ní posudku únosnosti

posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS8 - OBDEL (200; 300)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B333 4,500 m CS8 - OBDEL (200; 300) GL32h CO1/3 0,85 -

Základní data

Dílčí součinitel spolehlivosti γM pro lepené laminované dřevo 1,25

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 32,0 MPa
Tah (ft,0,k) 22,5 MPa
Tah (ft,90,k) 0,5 MPa
Tlak (fc,0,k) 29,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 3,3 MPa
Smyk (fv,k) 3,8 MPa
Typ dřeva Lepené laminované

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 4,62 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,01 kNm
My,Ed 40,53 kNm
Mz,Ed -13,48 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 2
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,1 MPa
kh 1,07
ft,0,d 15,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 0,00 kN
l 340 mm
lef 400 mm
b 200 mm
Aef 80000 mm^2
σc,90,d 0,0 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 300 mm
kc,90 1,75 -
fc,90,d 2,1 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 13,5 MPa
kh,y 1,07
fm,y,d 21,9 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



σm,z,d 6,7 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,62 + 0,23 = 0,85 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,43 + 0,33 = 0,76 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,4 MPa
Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,00 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,23
fv,d 2,4 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 15,4 MPa
fm,y,d 21,9 MPa
fm,z,d 20,5 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,00 + 0,62 + 0,23 = 0,85 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,00 + 0,43 + 0,33 = 0,76 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 65935,63 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 21978,5 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,04 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,62 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 693,8 MPa
Délka klopení L 0,045 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,041 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.13. Stropnice

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 106 

tropnice dl. 4,5 m � C24 � 100×240 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

100×240 mm

výpis vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.13.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.13.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 107 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �	 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 108 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS3 - OBDEL (100; 240)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B562 4,500 m CS3 - OBDEL (100; 240) C24 CO1/4 0,52 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 1,51 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,03 kNm
My,Ed 7,25 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,80

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,1 MPa
kh 1,00
ft,0,d 8,6 MPa
Jedn. posudek 0,01 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 7,6 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,51 + 0,00 = 0,51 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,36 + 0,00 = 0,36 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,5 MPa
Jednotkový posudek τz 0,00 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,1 MPa
ktvar 1,36
fv,d 2,5 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



Jedn. posudek 0,02 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,02 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 8,6 MPa
fm,y,d 14,8 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,01 + 0,51 + 0,00 = 0,52 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,01 + 0,36 + 0,00 = 0,37 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 4925,10 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 5130,3 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,07 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,51 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,045 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,041 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.14. Stropnice 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 111 

tropnice dl. 3 m � C24 � 80×220 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

80×220 mm

vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.14.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.14.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 112 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �	 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 113 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS15 - OBDEL (80; 220)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B25 3,000 m CS15 - OBDEL (80; 220) C24 CO1/1 0,76 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 1,500 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 9,86 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 7,57 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Krátkodobé
Součinitel modifikace kmod 0,90

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,6 MPa
kh 1,00
ft,0,d 9,7 MPa
Jedn. posudek 0,06 -

Tlak kolmo na vlákna
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

Fc,90,d 0,00 kN
l 240 mm
lef 300 mm
b 80 mm
Aef 24000 mm^2
σc,90,d 0,0 MPa
Podporové podmínky Diskrétní
h 220 mm
kc,90 1,50 -
fc,90,d 1,7 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 11,7 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 16,6 MPa
km 0,70



Jednotkový posudek (6.11) = 0,71 + 0,00 = 0,71 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,49 + 0,00 = 0,49 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,8 MPa
Jednotkový posudek τz 0,00 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,41
fv,d 2,8 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 9,7 MPa
fm,y,d 16,6 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,06 + 0,71 + 0,00 = 0,76 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,06 + 0,49 + 0,00 = 0,55 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 3544,05 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 5491,8 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,07 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,71 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,030 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,027 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.15. Stropnice balkonu dl. 4,5 m 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 116 

Stropnice balkonu dl. 4,5 m � C24 � 100×240 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

100×240 mm

výpis vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.15.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.15.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 117 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �	 � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 118 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS4 - OBDEL (100; 240)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B1012 4,500 m CS4 - OBDEL (100; 240) C24 CO1/1 0,54 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -0,01 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 6,24 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 3
Doba trvání zatí�ení Střední doba
Součinitel modifikace kmod 0,65

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,0 MPa
fc,0,d 10,5 MPa
Jedn. posudek 0,00 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 6,5 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 12,0 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,54 + 0,00 = 0,54 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,38 + 0,00 = 0,38 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,0 MPa
Jednotkový posudek τz 0,00 -



Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,36
fv,d 2,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 10,5 MPa
fm,y,d 12,0 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,54 + 0,00 = 0,54 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,38 + 0,00 = 0,38 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 4,500 4,500 m
Součinitel vzpěru k 1,00 0,01
Vzpěrná délka Lcr 4,500 0,045 m
�tíhlost λ 64,95 1,56 -
Poměrná �tíhlost λ 1,10 0,03 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,61 1,00 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,00 + 0,54 + 0,00 = 0,54 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,00 + 0,38 + 0,00 = 0,38 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 4925,10 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 5130,3 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,07 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,54 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,29 + 0,00 = 0,29 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,045 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,041 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.16. Stropnice

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 121 

tropnice podst�e�ní dl. 4,5 m � C24 

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

C24 � 80×160 mm 

výpis vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.16.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.16.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 122 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení 

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 123 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému 

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS11 - OBDEL (80; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B828 4,500 m CS11 - OBDEL (80; 160) C24 CO1/1 0,47 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 2,250 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd 1,20 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 1,71 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Stálé
Součinitel modifikace kmod 0,60

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tah rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

σt,0,d 0,1 MPa
kh 1,00
ft,0,d 6,5 MPa
Jedn. posudek 0,01 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 5,0 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 11,1 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,45 + 0,00 = 0,45 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,32 + 0,00 = 0,32 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,30
fv,d 1,8 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.



Kombinovaný ohyb a osový tah
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

ft,0,d 6,5 MPa
fm,y,d 11,1 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.17) = 0,01 + 0,45 + 0,00 = 0,47 -
Jednotkový posudek (6.18) = 0,01 + 0,32 + 0,00 = 0,33 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 1621,46 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 4750,4 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,07 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,45 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,045 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,041 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.17. Stropnice 

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 126 

Stropnice podst�e�ní dl. 3 m � C24 �

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

� 60×160 m 

výpis vlastností viz bod 2.1. 



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.17.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.17.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 127 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

�� �� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

�� �� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 128 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS12 - OBDEL (60; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B405 3,000 m CS12 - OBDEL (60; 160) C24 CO1/1 0,34 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 1,500 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -3,01 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,81 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Stálé
Součinitel modifikace kmod 0,60

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 0,3 MPa
fc,0,d 9,7 MPa
Jedn. posudek 0,03 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 3,2 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 11,1 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,29 + 0,00 = 0,29 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,20 + 0,00 = 0,20 -

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,40
fv,d 1,8 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.



Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 9,7 MPa
fm,y,d 11,1 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,00 + 0,29 + 0,00 = 0,29 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,00 + 0,20 + 0,00 = 0,20 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3,000 3,000 m
Součinitel vzpěru k 1,00 0,01
Vzpěrná délka Lcr 3,000 0,030 m
�tíhlost λ 64,95 1,73 -
Poměrná �tíhlost λ 1,10 0,03 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 0,61 1,00 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,05 + 0,29 + 0,00 = 0,34 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,03 + 0,20 + 0,00 = 0,23 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 1082,52 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 4228,6 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,08 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,29 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,08 + 0,03 = 0,11 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,030 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,027 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.18. D�ev�

Materiál a pr��ez 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 131 

�ev�né vzp�ry � C24 � 180×160 mm

�evo t�ídy pevnosti C24 � výpis vlastností viz bod 2.1.

�

Autor práce � Bc. Radim Holub 

180×160 mm

vlastností viz bod 2.1.



Diplomová práce � Horský hotel v

4.2.18.1. Mezní stav pou�itelnosti

Okam�itá deformace uinst

Pro charakteristickou kombinaci zatí�ení.

Kone�ná deformace ufin

Pro kvazistálou kombinaci zatí�ení.

4.2.18.2. Mezní stav 

Stru�né posouzení prvku

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 132 

Mezní stav pou�itelnosti

charakteristickou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

kvazistálou kombinaci zatí�ení.

���� � �   VYHOVUJE 

Mezní stav únosnosti 

né posouzení prvku

���� � �   VYHOVUJE 

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Diplomová práce � Horský hotel v

Grafické znázorn�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

Výstup z modulu �D�evo� programu SCIA Engineer.

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 133 

�ní posudku únosnosti

Následuje detailní posouzení globálního extrému

�evo� programu SCIA Engineer.

Autor práce � Bc. Radim Holub 



Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : V�e
Kombinace : CO1
Průřez : CS51 - OBDEL (180; 160)

EN 1995-1-1 posudek

Nosník B1714 2,850 m CS51 - OBDEL (180; 160) C24 CO1/1 0,94 -

Základní data
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo 1,30

Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Ohyb (fm,k) 24,0 MPa
Tah (ft,0,k) 14,0 MPa
Tah (ft,90,k) 0,4 MPa
Tlak (fc,0,k) 21,0 MPa
Tlak (fc,90,k) 2,5 MPa
Smyk (fv,k) 4,0 MPa
Typ dřeva Solid

Kritický posudek je v místě 0,814 m.

Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

NEd -81,59 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,03 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,05 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Poznámka: Definice osy: 
- hlavní osa y v tomto posudku se vztahuje k hlavní ose programu Scia Engineer. 
- hlavní osa z v tomto posudku se vztahuje k hlavní ose y programu Scia Engineer.

Součinitel modifikace
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Třída vlhkosti 1
Doba trvání zatí�ení Krátkodobé
Součinitel modifikace kmod 0,90

 ..:: POSUDEK ŔEZU ::.. 

Tlak rovnobě�ně s vlákny
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

σc,0,d 2,8 MPa
fc,0,d 14,5 MPa
Jedn. posudek 0,19 -

Ohyb
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

σm,y,d 0,1 MPa
kh,y 1,00
fm,y,d 16,6 MPa
σm,z,d 0,0 MPa
kh,z 1,00
fm,z,d 16,6 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.11) = 0,00 + 0,00 = 0,00 -
Jednotkový posudek (6.12) = 0,00 + 0,00 = 0,00 -

Smyk
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

kcr 0,67
τy,d 0,0 MPa
τz,d 0,0 MPa
fv,d 2,8 MPa

 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



Jednotkový posudek τy 0,00 -
Jednotkový posudek τz 0,00 -
Jednotkový posudek interakce 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Krut
Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.8 a rovnice (6.14)

τtor,d 0,0 MPa
ktvar 1,17
fv,d 2,8 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Jednotkový posudek interakce smyku 0,00 -

Poznámka: Interakční rovnice byla přidána jako NCCI.

Kombinovaný ohyb a osový tlak
Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

fc,0,d 14,5 MPa
fm,y,d 16,6 MPa
fm,z,d 16,6 MPa
km 0,70

Jednotkový posudek (6.19) = 0,04 + 0,00 + 0,00 = 0,04 -
Jednotkový posudek (6.20) = 0,04 + 0,00 + 0,00 = 0,04 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
 ..:: POSUDEK STABILITY ::.. 

Sloupy zatí�ené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

Parametry vzpěru yy zz
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 2,850 5,701 m
Součinitel vzpěru k 0,01 1,00
Vzpěrná délka Lcr 0,029 5,701 m
�tíhlost λ 0,55 123,43 -
Poměrná �tíhlost λ 0,01 2,09 -
Mezní �tíhlost 0,30 0,30 -
Imperfekce βc 0,20 0,20 -
redukční součinitel kc 1,00 0,21 -

Jednotkový posudek (6.23) = 0,19 + 0,00 + 0,00 = 0,20 -
Jednotkový posudek (6.24) = 0,94 + 0,00 + 0,00 = 0,94 -

Nosníky zatí�ené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu
Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

Pru�ný kritický moment My,krit 19101,78 kNm
Kritické ohybové napětí σm,krit 22108,5 MPa
Poměrná �tíhlost λrel,m 0,03 -
redukční součinitel kkrit 1,00 -

Jednotkový posudek (6.33) = 0,00 -
Jednotkový posudek (6.35) = 0,00 + 0,94 = 0,94 -

My,krit Parametry
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*

G0,05 462,5 MPa
Délka klopení L 0,029 m
Lef/L 0,90
Účinná délka Lef 0,026 m
Poloha zatí�ení normální

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
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4.2.19. Záklop stropnic z d�ev�ných fo�en tl. 50 mm 

Materiál 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24 � vlastnosti viz bod 2.4. 
Fo�ny �ikmo kladené na stropnice pod úhlem 45 °. 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatí�ení st�edn�dobé 
T�ída provozu 1 
Modifika�ní sou�initel zohled�ující vliv trvání zatí�ení a vlhkosti kmod 0,80 [-] 
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu  1,3 [-] 

Charakteristika prvku 

- vý�ka h 50 mm 
- �í�ka b 120 mm 
- rozp�tí (kladeno na stropnice á 625 mm pod úhlem 45 °) l 884 mm 

Zatí�ení 

stálé  [kN/m3] tl. [m] [kN/m2] 

 PVC s akustickou podlo�kou/koberec 15 0,01 0,150 
 betonová rozná�ecí deska 24 0,05 1,200 
 zvuková izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 1,82 0,04 0,072 
 d�ev�né fo�ny 4,20 0,05 0,210
  � 1,63 kN/m2

prom�nné

 u�itné pro kategorii C3   5,00  kN/m2

Kombinace 

- zat��ovací �í�ka b = 0,12 m 
- pro MSÚ: 

��� � ���� 	 
���� 	 ��� � ��� 	 �� � ������� ��
- pro MSP: 

��� � ���� 	 
��� � �� � ������� ��

Posouzení únosnosti 

ohyb 

Návrhový moment ���� � �
�
��� � �

�
	 ���� 	 ��  �� � ���������

Modul pr��ezu k ose y !� � �
"
#$� � �

"
	 ���� 	 ����� � ����% & ���'(

Návrhové nap�tí v ohybu )*���� �
+,��

-,
� .���/�0.(

1�..�2.1
� ������34

Návrhová pevnost v ohybu �*�� � �*5�
67�8

9:
� �� 	 �/

��(
� �������34

)*����

�*��
; �

<� => ? =   VYHOVUJE 
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smyk 

Návrhová posouvající síla @��� � �
�
�� � �

�
	 ���� 	 ��  � � ��������

Návrhové nap�tí ve smyku A� � (
�
�
B,�C
DE

� (
�
	 1�/

��.	1.
� ������34

Návrhová pevnost ve smyku �F�� � �*5�
6E�8
9:

� �� 	 /
��(

� �����34
A�
�F��

; �

<� <> ? =   VYHOVUJE 

Posouzení pou�itelnosti 

okam�itá deformace pro charakteristickou kombinaci zatí�ení 

Osová délka prvku � �   ����

Mezní pr�hyb GHIJK � �
���� � �������

Okam�itý pr�hyb LHIJK �
1

(�/
�MN

O

�P
� 1

(�/
� .�QR"	.���/O

���0."	 S
ST
	.���	.�.1U

� ������

LHIJK
GHIJK

; �

<� V= ? =   VYHOVUJE 

kone�ná deformace pro kvazistálou kombinaci zatí�ení 

Osová délka prvku � �   ����

Mezní pr�hyb G6HI � �
���� � �������

Skute�ný pr�hyb L6HI � L6HI�W � L6HI�XS �YL6HI�XZ

- pro stálé zatí�ení L6HI�W � LHIJK�W[� � ��\6] � �����
� � ��� � ��� ���

- pro hlavní prom�nné zatí�ení L6HI�XS � LHIJK�XS[� � ^�����\6] � �����
� � �� 	 ��� �
  � �������

- pro ostatní prom�nná zatí�ení nevyskytují se 

Kone�ný pr�hyb L6HI � ��� � ���� � ������
L6HI
G6HI

; �

<� =_ ? =   VYHOVUJE 
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4.2.20. Bedn�ní vaznic z d�ev�ných fo�en tl. 50 mm 

Materiál 

Konstruk�ní jehli�naté d�evo t�ídy pevnosti C24 � vlastnosti viz bod 2.4. 
Fo�ny �ikmo kladené na vaznice pod úhlem 45 °. 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatí�ení st�edn�dobé 
T�ída provozu 2 
Modifika�ní sou�initel zohled�ující vliv trvání zatí�ení a vlhkosti kmod 0,80 [-] 
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu  1,3 [-] 

Charakteristika prvku 

- vý�ka h 50 mm 
- �í�ka b 120 mm 
- rozp�tí (kladeno na stropnice á 1 m pod úhlem 45 °) l 1414 mm 

Zatí�ení 

stálé  [kN/m3] tl. [m] [kN/m2] 

 hladká krytina LINDAB SEAMLINE - - 0,050 
 separa�ní fólie DEKTEN METAL PLUS - - 0,005 
 záklop z prken 4,2 0,05 0,210 
 tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK LD 0,672 0,04 0,027
  � 0,29 kN/m2

prom�nné

 sníh (dle 3.1.1.)   3,50  kN/m2

Kombinace 

- zat��ovací �í�ka b = 0,12 m 
- pro MSÚ: 

��� � ���� 	 
���� 	 ���� � ��� 	 ���� � ������� ��
- pro MSP: 

��� � ���� 	 
���� � ���� � �������� ��

Posouzení únosnosti 

ohyb 

Návrhový moment ���� � �
�
��� � �

�
	 ���� 	 ������ � ��������

Modul pr��ezu k ose y !� � �
"
#$� � �

"
	 ���� 	 ����� � ����% & ���'(

Návrhové nap�tí v ohybu )*���� �
+,��

-,
� .��"R�0.(

1�..�2.1
� ��� ��34

Návrhová pevnost v ohybu �*�� � �*5�
67�8

9:
� �� 	 �/

��(
� �������34

)*����

�*��
; �

<� V` ? =   VYHOVUJE 
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smyk 

Návrhová posouvající síla @��� � �
�
�� � �

�
	 ���� 	 ����� � ��������

Návrhové nap�tí ve smyku A� � (
�
�
B,�C
DE

� (
�
	 /QR

��.	1.
� ������34

Návrhová pevnost ve smyku �F�� � �*5�
6E�8
9:

� �� 	 /
��(

� �����34
A�
�F��

; �

<� <> ? =   VYHOVUJE 

Posouzení pou�itelnosti 

okam�itá deformace pro charakteristickou kombinaci zatí�ení 

Osová délka prvku � � �������

Mezní pr�hyb GHIJK � �
���� � �������

Okam�itý pr�hyb LHIJK �
1

(�/
�MN

O

�P
� 1

(�/
� .�/11	��/�/O

���0."	 S
ST
	.���	.�.1U

� �������

LHIJK
GHIJK

; �

<� ab ? =   VYHOVUJE 

kone�ná deformace pro kvazistálou kombinaci zatí�ení 

Osová délka prvku � � �������

Mezní pr�hyb G6HI � �
���� � �����

Skute�ný pr�hyb L6HI � L6HI�W � L6HI�XS �YL6HI�XZ

- pro stálé zatí�ení L6HI�W � LHIJK�W[� � ��\6] � �����
� � �� � � �������

- pro hlavní prom�nné zatí�ení L6HI�XS � LHIJK�XS[� � ^�����\6] � �����
� � � 	 �� � �
  � �������

Kone�ný pr�hyb L6HI � ���� � ���� � �� ����
L6HI
G6HI

; �

<� `V ? =   VYHOVUJE 
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5. Kotvení sloup�  
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5.1. Sloupy vnit�

Kotvení je navrženo pro kombinaci MSÚ s globálními 
sloup� – modulové �ady B a C
se ztužidly. Podpory jsou uvažovány jako kloubové.

Materiál 

Sloup – lepené lamelové d�
Ocelová patka – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti mate
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu

Charakteristika kotveného

- ší�ka
- výška

Reakce 

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 

C. Statický výpo�et 

C - 141 

Sloupy vnit�ní a vn�jší (bez ztužidlových)

Kotvení je navrženo pro kombinaci MSÚ s globálními extrémy reakcí R
�ady B a C – a vn�jších sloup� v modulových �adách A a D mimo sloup

. Podpory jsou uvažovány jako kloubové.

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

kotveného prvku 

Návrh na reakce:
Rx = 55,81
Ry = 5,65
Rz = 595,47
(tah nevzniká)

Autor práce – Bc. Radim Holub 

jší (bez ztužidlových) – K1 

extrémy reakcí Rx, Ry a Rz vnit�ních 
�adách A a D mimo sloup�

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

b 240 mm 
h 300 mm 

Návrh na reakce:
= 55,81 kN 

5,65 kN 
595,47 kN 

(tah nevzniká)
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Ov��ení paty sloupu 

nap�tí rovnob�žn� s vlákny v pat� sloupu 

- návrhové tlakové nap�tí: 

������ � ���	
�� � ������� � ����� � ��� � ��������
- návrhová pevnost v tlaku: 

������ � ���� ����� !" � ��� � ��#��� � ���������
- posouzení: ������������ $ #

%� &% ' (   VYHOVUJE 

Návrh kotvení 

nap�tí v betonu – ocelová patní deska 350×500 mm 

�)�� � *+�
,�- � ������� � ����� � ��� � �������� ' �)�� . ##�������
tlouš�ka patního plechu 

/ 0 #��� � ##� � 1������� � ������22�
návrh tlouš�ky patního plechu / � ���22
�� � ��#� � ##� � ##�� � ��#����22
3 � #4 � #�� � ��5 � #���#��226
���� � ��3 � ��#���#���#� � #���������

�7�� � ���#�� � �������
- posouzení: �����7�� $ #

%� 89 ' (   VYHOVUJE 

p�enos reakcí 

Vodorovná reakce :; � ����#�<= se p�enese spojem – skupinou 6×svorník � 16 mm, svislý 
patní plech tl. 16 mm, d�ev�ný sloup tl. 240 mm. 

- návrhová únosnost dvojst�ižného svorníku: 

>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � �����#�� � �#������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � �4�###�� � ��������
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- vliv momentu od posouvající síly: 
n � �����2�� � ����# � ���� � #�������2CD � #���22E�C5 � #���22E�C6 � ���22E�FCG5 � #����4�225

>D�" � #����� � �4 � #��#����4 � #���4���
- vliv posouvající síly: 

>D�? � ����#4 � �������
- návrhové zatížení svorníku: >D�� � >D�"HHHHHHHHI � >D�JHHHHHHHI � ��������
- posouzení: >D���?�A��@� $ #

%� 8( ' (   VYHOVUJE 

Vodorovná reakce *7 � ��4���� se p�enese otla�ením d�eva o svislé patní plechy tl. 16 mm 

a svary do patní desky. 

svary patního plechu 

- návrh svaru: � � ��22E �K � ����22
- vliv reakce Rx: 

LM � ���#�� � ��� � � � ���������
�N � ���#� � #��

� � #4 � � � ���5 � ���������
�O � LO � �����P� � ���������

- vliv reakce Ry: 

�N � �4��� � ��� � ���#����
�O � LO � ���#P� � ��������

- srovnávací nap�tí: �,Q � RS����� � ����T5 � � � S����� � ����T5 � � � �����5 � #�#�������
- posouzení: 

�,Q $ ��UN � !"5
#�#��� $ �4���� � #���(V(� V8�WXY ' �4�����   VYHOVUJE 
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;

Autor práce – Bc. Radim Holub 

;
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5.2. Sloupy vn�jší ztužidlové 

Kotvení je navrženo pro kombinaci MSÚ s globálními 
sloup� s d�ev�nými ztužidly ve st
uvažovány jako kloubové.

Materiál 

Sloup – lepené lamelové d�
Ocelová patka – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (spoje)

Charakteristika kotveného

- ší�ka
- výška

Reakce 

Ov��ení paty sloupu 

nap�tí rovnob�žn� s vlákny v pat

- návrhové tlakové nap

��

- návrhová pevnost v

���
- posouzení:
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�

�jší ztužidlové – K2 

Kotvení je navrženo pro kombinaci MSÚ s globálními extrémy reakcí R
nými ztužidly ve st�nách – v modulových �adách A a D. Podpory jsou 

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

kotveného prvku 

 s vlákny v pat� sloupu

ávrhové tlakové nap�tí: 

����� �
��

�	
��
�
������� � ��

��� � ���
� 4�������

návrhová pevnost v tlaku: 

���� � ����

����� 

!"
� ��� �

��

#���
� ���������

������

������
$ #

Návrh na reakce:
Rx = 44,64
Ry = 68,66
Rz = 502,00
(tah nevzniká)

Autor práce – Bc. Radim Holub 

extrémy reakcí Rx, Ry a Rz vn�jších 
�adách A a D. Podpory jsou 

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

b 240 mm 
h 300 mm 

Návrh na reakce:
kN 
kN 

502,00 kN 
(tah nevzniká)
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:� VV ' (   VYHOVUJE 

Návrh kotvení 

nap�tí v betonu – ocelová patní deska 350×500 mm 

�)�� � *+�
,�- � ������� � ����� � ��� � �������� ' �)�� . ##�������
tlouš�ka patního plechu 

/ 0 #��� � ##� � 1������� � �#����22�
návrh tlouš�ky patního plechu / � ���22
�� � ���� � ##� � ##�� � #�4����22
3 � #4 � #�� � ��5 � #���#��226
���� � ��3 � #�4���#���#� � #���������

�7�� � ���#�� � �������
- posouzení: �����7�� $ #

%� Z[ ' (   VYHOVUJE 

p�enos reakcí 

Vodorovná reakce :; � ���4��<= se p�enese spojem – skupinou 6×svorník � 16 mm, svislý 
patní plech tl. 16 mm, d�ev�ný sloup tl. 240 mm. 

- návrhová únosnost dvojst�ižného svorníku: 

>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � �����#�� � �#������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � �4�###�� � ��������

- vliv momentu od posouvající síly: B � �����2�� � ���4� � ���� � #���#���2CD � #���22E�C5 � #���22E�C6 � ���22E�FCG5 � #����4�225
>D�" � #���#� � �4 � #��#����4 � #��4����

- vliv posouvající síly: 

>D�? � ���4�4 � �������
- návrhové zatížení svorníku: >D�� � >D�"HHHHHHHHI � >D�JHHHHHHHI � #�������
- posouzení: 
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>D���?�A��@� $ #
%� ZV ' (   VYHOVUJE 

Vodorovná reakce *7 � 4��44��� se p�enese otla�ením d�eva o svislé patní plechy tl. 16 mm 

a svary do patní desky. 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

���A��� � ���� ���A�� !" � ��� � ���#��� � ���������
- kontaktní plocha p�i výšce patního plechu K � ����22: �� � ��� � ��� � ������225E ����\,] . �#����225
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: >��A��� � �#��� � ���� � #��������
- posouzení: *7>��A��� $ #

%� V[ ' (   VYHOVUJE 

svary patního plechu 

- návrh svaru: � � ��22E �K � ����22
- vliv reakce Rx: 

LM � ��4��� � ��� � � � #��4�����
�N � ��4�� � #��

� � #4 � � � ���5 � 44��4����
�O � LO � 44��4P� � ���������

- vliv reakce Ry: 

�N � 4�44�� � ��� � ���������
�O � LO � �����P� � ����4����

- srovnávací nap�tí: �,Q � RS����� � ����4T5 � � � S����� � ����4T5 � � � #��4�5 � #���������
- posouzení: 

�,Q $ ��UN � !"5
#����� $ �4���� � #���(Z8� ^^�WXY ' �4�����   VYHOVUJE 
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;

Autor práce – Bc. Radim Holub 

;
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6. Detaily – spoje a uložení  
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6.1. Detail D1 – vnit

V detailu se pomocí vložených ocelových plech
240×300 mm v modulové � �

pr�vlaky skeletu dl. 4,5 m s
pr�vlak skeletu dl. 6 m s
240×300 mm. V detailu není �
které je navrženo pomocí trámových botek.

Materiál 

Sloup, pr�vlaky – lepené lamelové d
Ocelový vložený plech – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (lepené
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (spoje)

Vnit�ní síly 

Návrh detailu je proveden na ex

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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vnit�ní p�ípoj skeletu v úrovni stropu 1NP

ených ocelových plech� p�ipojují k vnit�nímu sloupu 1NP pr
modulové �ad� B respektive C ve sm�ru osy Y z obou stran sloupu podélné 

m s pr��ezem 200×340 mm, dále se ve sm�ru osy X
m s pr��ezem 240×450 mm a styk sloup�

není �ešeno p�ipojení p�í�né stropnice dl. 3 m a pr
které je navrženo pomocí trámových botek.

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

Návrh detailu je proveden na extrémy vnit�ních sil p�ipojovaných prvk� dle popisu výše.

Autor práce – Bc. Radim Holub 

úrovni stropu 1NP

�nímu sloupu 1NP pr��ezu 
obou stran sloupu podélné 

u osy X p�ipojuje p�í�ný 
mm a styk sloup� stejného pr��ezu 

m a pr��ezu 80×220 mm, 

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

� dle popisu výše.
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P�ipojení p�í�ného pr�vlaku 240×450 mm dl. 6 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm a 4×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

�� � ���4����E�_+�� � ����4���E��7 � �+ � ����2
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, /D � 5`�ab5 � ##4�22
>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � �����#�� � �#������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � ����4#�� � ��������

spodní op�rná p�íložka 

- op�rná p�íložka z plechu tl. 8 mm je p�iva�ena ke svislému ocelovému plechu 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

���A��� � ���� ���A�� !" � ��� � ���#��� � ���������
- kontaktní plocha p�i délce p�íložky K � #���22: �� � S��� c � c � � �T � #�� � �#�4��225
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: >��A��� � �#�4� � ���� � ���4���� ' _+��

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � ����4� � �������
- vlivem normálové síly: 

>D�d � ���4� � �������
- vliv momentu od posouvající síly: 

B � #�� � #��� � ����22
�� � ����4 � ���� � #��4#���2CD � #���22E�C5 � 4��22E�FCG5 � ������225

>D�" � #��4#� � �4 � #������� � ��������
- návrhové zatížení kolíku: >D�� � >D�dHHHHHHHI � >D�"HHHHHHHHI � ���#����E �e � #�°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �e � #�°: 

>?�f�@� � ���� >?�f�@ !" � ��� � ����4#�� � ��������
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- posouzení: 
>D���?�f�@� $ #

%� g( ' (   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � ����4#� � ��#����
- vlivem normálové síly: 

>D�d � ���4�#� � ���4���
P�ipojení podélného pr�vlaku 200×340 mm dl. 4,5 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- tento p�ípoj je proveden z obou stran sloupu pro p�ipojení dvou podélných 
pr�vlak� ve sm�ru osy Y 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � 4��4����E�_+�� � ����4���E��7 � �+ � ����2
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, /D � 5��ab5 � �4�22
>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � ���4�#�� � ��������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � �����#�� � ��������

spodní op�rná p�íložka 

- op�rná p�íložka z plechu tl. 8 mm je p�iva�ena ke svislému ocelovému plechu 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

���A��� � ���� ���A�� !" � ��� � ���#��� � ���������
- kontaktní plocha p�i délce p�íložky K � #���22: �� � S��� c � c � � �T � #�� � ������225
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: >��A��� � ����� � ���� � ��������

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � ����44 � 4������
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- vlivem normálové síly: 

>D�d � 4��4�4 � #�������
- vliv momentu od posouvající síly: 

B � #�� � #��� � #���22
�� � ����4 � ��#� � 4������2CD � ���22E�C5 � ���22E�FCG5 � ������225

>D�" � 4���� � �4 � ������� � #�������
- návrhové zatížení kolíku: >D�� � >D�dHHHHHHHI � >D�"HHHHHHHHI � ��������E �e � #�°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �e � #�°: 

>?�f�@� � ���� >?�f�@ !" � ��� � �#���#�� � ����4���
- posouzení: >D���?�f�@� $ #

%� g& ' (   VYHOVUJE 

p�enos momentu od posouvající síly 

- plechem tl. 8 mm a svary do sty�níku: �� � ����4 � ��#� � 4������2
3 � #4 � � � ���5 � #��#���226E�3\,] . #������226

�@� � #����� � ���#�� � ���4����2
- posouzení: ���@� $ #

%� 9( ' (   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � ����4#� � �������
- vlivem normálové síly: 

>D�d � 4��4�#� � 4��4���
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P�ipojení horního sloupu 240×300 mm ke spodnímu sloupu 240×300 mm 

- skupina 2×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

�� � �����S/�h�iBjkil�mTE�_� � #�4����E��7 � �������2
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, /D � 5`�ab5 � ##4�22
>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � �����#�� � �#������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � ����4#�� � ��������

výsledná síla na jeden kolík horního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � #�4�� � �������
- vliv momentu od posouvající síly a momentu My: B � ��� � #�� � 4� � ����22�� � #�4� � ���� � ���� � �������2CD � ���22E�FCG5 � ����4�225

>D�" � ����� � �4 � ������4 � #���#���
- návrhové zatížení kolíku: >D�� � >D�JHHHHHHHI � >D�"HHHHHHHHI � #��#����E �e � �4°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �e � �4°: 

>?�f�@� � ���� >?�f�@ !" � ��� � �#���#�� � ��������
- posouzení: >D���?�f�@� $ #

%� ^V ' (   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík spodního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � #�4�#� � ��#4���
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P�ipojení vloženého plechu tl. 8 mm do spodního sloupu 240×300 mm 

- skupina 10×kolík � 16 mm 
- tento p�ípoj p�enáší vnit�ní síly z vloženého plechu do sloupu 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

�� �  ���4 � ����4 � � � #�4������E�_� � ���4� � #�4� � �4������E��� � �������2
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, /D � 5`�ab5 � ##4�22
>?���@� � ���� >?���@ !" � ��� � �����#�� � �#������
>?�A��@� � ���� >?�A��@ !" � ��� � ����4#�� � ��������

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

>D�J � �4���#� � ��4����
- vlivem normálové síly: 

ú�liiý�no�B/�pjoCií��q�i,r � ���A1 ��#� � #4s � ����
>D�d � #�4���4��� � �#������

- vliv momentu Md: CD � #���22E�C5 � ##��22E�C6 � ���22E�FCG5 � �#�����225
>D�" � ����� � �4 � #���#���� � ��#����

- návrhové zatížení kolíku: >D�� � >D�JHHHHHHHI � >D�dHHHHHHHI � >D�"HHHHHHHHI � ���4����E �e � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �e � ��°: 

>?�f�@� � ���� >?�f�@ !" � ��� � �����#�� � ��������
- posouzení: >D���?�f�@� $ #

%� 8( ' (   VYHOVUJE 

Smyková únosnost svislého plechu 

- p�i minimální výšce 300 mm a tlouš�ce 8 mm: 

_
�@� � �? � �7!"� � P� � � � ��� � ���# � P� � ����4����
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6.2. Detail D2 – vnit

V detailu se pomocí vložených ocelových plech
240×300 mm v modulové � �

pr�vlaky skeletu dl. 4,5 m s
pr�vlak skeletu dl. 6 m s
240×300 mm. V detailu není �
které je navrženo pomocí trámových botek

Materiál 

Sloup, pr�vlaky – lepené lamelové d
Ocelový vložený plech – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (spoje)

Vnit�ní síly 

Návrh detailu je proveden na ex
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vnit�ní p�ípoj skeletu v úrovni stropu 2NP

detailu se pomocí vložených ocelových plech� p�ipojují k vnit�nímu sloupu 2NP pr
modulové �ad� B respektive C ve sm�ru osy Y z obou stran sloupu podélné 

m s pr��ezem 200×340 mm, dále se ve sm�ru osy X
m s pr��ezem 240×450 mm a styk sloup�

detailu není �ešeno p�ipojení p�í�né stropnice dl. 3 m a pr
které je navrženo pomocí trámových botek. 

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

Návrh detailu je proveden na extrémy vnit�ních sil p�ipojovaných prvk� dle popisu výše.

Autor práce – Bc. Radim Holub 

úrovni stropu 2NP

�nímu sloupu 2NP pr��ezu
obou stran sloupu podélné 
�ru osy X p�ipojuje p�í�ný 

mm a styk sloup� stejného pr��ezu 
m a pr��ezu 80×220 mm, 

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

� dle popisu výše.
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P�ipojení p�í�ného pr�vlaku 240×450 mm dl. 6 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm a 4×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

�� � ������	�
����� � �����	�
��� � �� � �	��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � ������ � ������
������� � 	��� ������� ! � �� " #$�$%��% � %��$��	�
���&���� � 	��� ���&���� ! � �� " %%�$���% � �%��%�	�

spodní op�rná p�íložka 

- op�rná p�íložka z plechu tl. 8 mm je p�iva�ena ke svislému ocelovému plechu 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

'(�&��� � 	��� '(�&��� ! � �� " %�%���$ � ��%)��*+�
- kontaktní plocha p�i délce p�íložky , � �#���: -( � .�# / ) / � " #0 " �# � %�%�����
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: �(�&��� � %�%� " ��%) � �#��#�	� 1 ����

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � ����) � )�)��	�
- vlivem normálové síly: 

���3 � �����) � %�#��	�
- vliv momentu od posouvající síly: 

4 � �$ 5 �#� � �����
�� � ���� " ��� � �$����	��6� � �#����
�6� � �#���
�768� � ��#����

���! � �$���9 5 � " �#���# � ���)$�	�
- návrhové zatížení kolíku: ���� � ���3:::::::; 5 ���!::::::::; � ������	�
 �< � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �< � ��°: 

���=��� � 	��� ���=��� ! � �� " ##�$#��% � %�)#�	�
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- posouzení: ����'��=��� > �
?� @A 1 B   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � ����) � )�)��	�
- vlivem normálové síly: 

���3 � �����) � %�#��	�
P�ipojení podélného pr�vlaku 200×340 mm dl. 4,5 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- tento p�ípoj je proveden z obou stran sloupu pro p�ipojení dvou podélných 
pr�vlak� ve sm�ru osy Y 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � %�)#�	�
����� � %�����	�
��� � �� � �	��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � ������ � �����
������� � 	��� ������� ! � �� " #%��#��% � %���	�
���&���� � 	��� ���&���� ! � �� " ���$)��% � ��#)�	�

spodní op�rná p�íložka 

- op�rná p�íložka z plechu tl. 8 mm je p�iva�ena ke svislému ocelovému plechu 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

'(�&��� � 	��� '(�&��� ! � �� " %�%���$ � ��%)��*+�
- kontaktní plocha p�i délce p�íložky , � �����: -( � .� / ) / � " #0 " �� � ��)����
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: �(�&��� � ��) " ��%) � $��$$�	�

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � %����� � �����	�
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- vlivem normálové síly: 

���3 � %�)#� � $��#�	�
- vliv momentu od posouvající síly: 

4 � �� 5 ��� � �)���
�� � %���� " ��) � ��)�	��6� � )����
�6� � #���
�768� � %#))#����

���! � ��)9 5 � " )�%#))# � ���%#�	�
- návrhové zatížení kolíku: ���� � ���3:::::::; 5 ���!::::::::; � �����	�
 �< � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �< � ��°: 

���=��� � 	��� ���=��� ! � �� " #��)��% � �)�%��	�
- posouzení: ����'��=��� > �

?� C@ 1 B   VYHOVUJE 

p�enos momentu od posouvající síly 

- plechem tl. 8 mm a svary do sty�níku: �� � %���� " ��) � ��)�	��
D � �� " ) " %#� � �$#�%%���E
�DFGH I �%)�����E

��� � �%)�� " �%$�� � %����	��
- posouzení: ����� > �

?� JB 1 B   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � %����) � #����	�
- vlivem normálové síly: 

���3 � %�)#) � %�)��	�
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P�ipojení horního sloupu 240×300 mm ke spodnímu sloupu 240×300 mm 

- skupina 1×kolík � 16 mm a 1×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �	��.�+K�L4MNLO	P0
��� � �$�	�
��� � ��)�	��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � ������ � ������
������� � 	��� ������� ! � �� " #$�$%��% � %��$��	�
���&���� � 	��� ���&���� ! � �� " %%�$���% � �%��%�	�

výsledná síla na jeden kolík horního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � �$� � ��$�	�
- vliv momentu od posouvající síly a momentu My: 4 � ��$ 5 �� � %#$����� � �$ " �%#$ 5 ��) � ���$�	��6� � ����
�768� � �)����

���! � ���$9 5 � " ��) � )��$�	�
- návrhové zatížení kolíku: ���� � ���2:::::::; 5 ���!::::::::; � )��$�	�
 �< � �°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �< � �°: 

���=��� � 	��� ���=��� ! � �� " #$�$���% � %��$��	�
- posouzení: ����'��=��� > �

?� J@ 1 B   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík spodního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � �$) � ���	�
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P�ipojení vloženého plechu tl. 8 mm do spodního sloupu 240×300 mm 

- skupina 8×kolík � 16 mm 
- tento p�ípoj p�enáší vnit�ní síly z vloženého plechu do sloupu 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � ���� 5 %���� " � � �#��#��	�
��� � ����� 5 �$ � �)����	�
��� � ��)�	��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � ������ � ������
������� � 	��� ������� ! � �� " #$�$%��% � %��$��	�
���&���� � 	��� ���&���� ! � �� " %%�$���% � �%��%�	�

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���2 � �)���� � %�$#�	�
- vlivem normálové síly: 

ú�OLLý�QR�4��SMR6Lí	�T�LGU � #��&V ��% " ��W � ��)�
���3 � �#��#�$��# � �$����	�

- vliv momentu Md: 6� � �$����
�6� � )%���
�768� � ����������
���! � ��)9 5 � " �$������� � ��%��	�

- návrhové zatížení kolíku: ���� � ���2:::::::; 5 ���3:::::::; 5 ���!::::::::; � �����	�
 �< � �°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro �< � �°: 

���=��� � 	��� ���=��� ! � �� " #$��%��% � %���#�	�
- posouzení: ����'��=��� > �

?� @X 1 B   VYHOVUJE 

Smyková únosnost svislého plechu 

- p�i minimální výšce 300 mm a tlouš�ce 8 mm: 

�YZ��� � -� " '� !� " [% � ) " % " �%$� " [% � %�$��%�	�
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6.3. Detail D3 – vnit

V detailu se pomocí vložených ocelových plech
240×300 mm v modulové � �

pr�vlaky skeletu dl. 4,5 m s
pr�vlak skeletu dl. 6 m s
240×300 mm. V detailu není �
které je navrženo pomocí trámových botek

Materiál 

Sloup, pr�vlaky – lepené lamelové d
Ocelový vložený plech – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (spoje)

Vnit�ní síly 

Návrh detailu je proveden na ex

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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vnit�ní p�ípoj skeletu v úrovni stropu 3NP

detailu se pomocí vložených ocelových plech� p�ipojují k vnit�nímu sloupu 
modulové �ad� B respektive C ve sm�ru osy Y z obou stran sloupu podélné 

m s pr��ezem 200×240 mm, dále se ve sm�ru osy X
m s pr��ezem 200×300 mm a styk sloup�

detailu není �ešeno p�ipojení p�í�né stropnice dl. 3 m a pr
které je navrženo pomocí trámových botek. 

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností viz bod 2.2
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

Návrh detailu je proveden na extrémy vnit�ních sil p�ipojovaných prvk� dle popisu výše.

Autor práce – Bc. Radim Holub 

úrovni stropu 3NP

�nímu sloupu 3NP pr��ezu 
obou stran sloupu podélné 
�ru osy X p�ipojuje p�í�ný 

mm a styk sloup� stejného pr��ezu 
m a pr��ezu 60×160 mm, 

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

� dle popisu výše.
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P�ipojení p�í�ného pr�vlaku 200×300 mm dl. 6 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 2×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �����	
��	��� � �����	
��	�� � � � �	
��

návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� �
�����

�
� ��	��

������� � 
���
�������
 !

� ��� "
#���#

���
� �����	
�

���$���� � 
���
���$����
 !

� ��� "
����%

���
� ���#%	
�

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
�����

#
� ���%	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�����

#
� #���	
�

- vliv momentu od posouvající síly: 
( � ��� ) ��� ) #� � ���	��
�� � ����� " ����� � ����	
��
*� � %�	���	+*,

� � �-���	���

���! �
����. ) �� " %�

�-���
� �����	
�

- návrhové zatížení kolíku: 

���� � ���&///////0 ) ���'///////0 ) ���!////////0 � ���-�	
�� 	1 � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro 	1 � ��°: 

���2��� � 
���
���2���
 !

� ��� "
�-���

���
� ���--	
�

- posouzení: 
���2��
3�����

4 �

5� 65 7 8   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
�����

#
� ���%	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�����

#
� #���	
�
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P�ipojení podélného pr�vlaku 200×240 mm dl. 4,5 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 2×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- tento p�ípoj je proveden z obou stran sloupu pro p�ipojení dvou podélných 
pr�vlak� ve sm�ru osy Y 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �����	
��	��� � #�#�	
��	�� � � � �	
��

návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� �
�����

�
� ��	��

������� � 
���
�������
 !

� ��� "
#���#

���
� �����	
�

���$���� � 
���
���$����
 !

� ��� "
����%

���
� ���#%	
�

výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
#�#�

#
� ����	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�����

#
� ����	
�

- vliv momentu od posouvající síly: 
( � ��� ) ��� ) #� � �%�	��
�� � #�#� " ���% � ����	
��
*� � �-	���	+*,

� � �����	���

���! �
����. ) �� " �-

�����
� ��#�	
�

- návrhové zatížení kolíku: 

���� � ���&///////0 ) ���'///////0 ) ���!////////0 � �����	
�� 	1 � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro 	1 � ��°: 

���2��� � 
���
���2���
 !

� ��� "
#����

���
� �-�-�	
�

- posouzení: 
����
3��2���

4 �

5� 9: 7 8   VYHOVUJE 

p�enos momentu od posouvající síly 

- plechem tl. 8 mm a svary do sty�níku: 
�� � #�#� " ���% � ����	
��

; �
�

�
" % " �#�� � -�%��	��<�	;=>? @ �����	��<
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��� � ����� "
���

���
� ����#	
��

- posouzení: 
��

���
4 �

5� 56 7 8   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající a normálové síly: 

���& �
#�#�

#
� ����	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�����

#
� ����	
�

P�ipojení horního sloupu 240×300 mm ke spodnímu sloupu 240×300 mm 

- skupina 1×kolík � 16 mm a 1×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

�� � �-��-	
�	A�BCD�	�� � ����	
��	�� � ����	
��

návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� �
�E���

�
� ���	��

������� � 
���
�������
 !

� ��� "
#����

���
� �����	
�

���$���� � 
���
���$����
 !

� ��� "
�����

���
� �����	
�

výsledná síla na jeden kolík horního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
����

�
� ����	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�-��-

�
� �����	
�

- vliv momentu od posouvající síly a momentu My: 
( � ��� ) ��� � �-�	��

�� � ���� " ���- ) ���� � ��#�	
��
*� � -�	���	+*,

� � �%��	���

���! �
��#�. ) �� " -�

�%��
� �����	
�

- návrhové zatížení kolíku: 

���� � ���&///////0 ) ���'///////0 ) ���!////////0 � ���-�	
�� 	1 � �°
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- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro ;1 � �°: 

���2��� � 
���
���2���
 !

� ��� "
#����

���
� �����	
�

- posouzení: 
����
3��2���

4 �

5� F: 7 8   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík spodního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
����

#
� ����	
�

- vlivem normálové tahové síly: 

���' �
�-��-

#
� ��#�	
�

P�ipojení vloženého plechu tl. 8 mm do spodního sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm 
- tento p�ípoj p�enáší vnit�ní síly z vloženého plechu do sloupu 

globální extrém tohoto typu p�ípoje 

- první návrhová situace: 
�� � ����� ) #�#� " � � �#�-#	
��	�� � ����� ) ���� � �-�-�	
��	�� � ����	
��

- druhá návrhová situace: 
�� � �-��-	
�	A�BC	GH	CG*IJCG	KLGMNMD�	�� � ����� ) ���� � �-�-�	
��	�� � ����	
��

- posouzena bude druhá návrhová situace 

návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� �
�E���

�
� ���	��

������� � 
���
�������
 !

� ��� "
#����

���
� �����	
�

���$���� � 
���
���$����
 !

� ��� "
�����

���
� �����	
�

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���& �
�-�-�

#
� #�#�	
�

- vlivem normálové síly: 

���' �
�-��-

#
� ��#�	
�

- vliv momentu Md: 

*� � ��	���	+*,
� � ��%��	���
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���! �
����. ) �� " ��

��%��
� ��-�	
�

- návrhové zatížení kolíku: 

���� � ���&///////0 ) ���'///////0 ) ���!////////0 � �����	
�� 	1 � �%°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro 	1 � �%°: 

���2��� � 
���
���2���
 !

� ��� "
#��%�

���
� �����	
�

- posouzení: 
����
3��2���

4 �

5� 99 7 8   VYHOVUJE 

Smyková únosnost svislého plechu 

- p�i minimální výšce 240 mm a tlouš�ce 8 mm: 

�OP��� �
Q� " 3�
 !� " R�

�
% " �#� " ���

� " R�
� ������	
�
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6.4. Detail D4 – vn�

v podélných stranách

V detailu se pomocí vložených ocelových plech
240×300 mm v modulové �
z obou stran sloupu podélné pr
sm�ru osy X p�ipojuje p�í�ný pr
stejného pr��ezu 240×300
3 m a pr��ezu 100×240 mm

Materiál 

Sloup, pr�vlaky – lepené lamelové d
Ocelový vložený plech – ocel S235
Ocelové svorníky – ocel S355 

Vstupní údaje 

T�ída trvání zatížení
T�ída provozu
Modifika�ní sou�initel zohled�
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d
Díl�í sou�initel vlastnosti materiálu (spoje)

Vnit�ní síly 

Návrh detailu je proveden na ex

Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce 
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vn�jší p�ípoj skeletu v úrovni stropu 1NP 

podélných stranách

detailu se pomocí vložených ocelových plech� p�ipojují k vn�jšímu
dulové �ad� A respektive D (vyjma rohových sloup�

obou stran sloupu podélné pr�vlaky skeletu dl. 4,5 m s pr��ezem 200×240
�í�ný pr�vlak skeletu dl. 6 m s pr��ezem 240×450

ezu 240×300 mm. V detailu není �ešeno p�ipojení p�í�né
mm v modulové �ad� A, které je navrženo pomocí trámových botek.

epené lamelové d�evo t�ídy pevnosti GL32h – výpis vlastností vi
ocel S235 – výpis vlastností viz bod 2.4. 

ocel S355 – výpis vlastností viz bod 2.5. 

initel zohled�ující vliv trvání zatížení a vlhkosti
initel vlastnosti materiálu (lepené lamelové d�evo)
initel vlastnosti materiálu (spoje)

Návrh detailu je proveden na extrémy vnit�ních sil p�ipojovaných prvk� dle popisu výše.

Autor práce – Bc. Radim Holub 

úrovni stropu 1NP 

�jšímu sloupu 1NP pr��ezu 
A respektive D (vyjma rohových sloup�) ve sm�ru osy Y 

ezem 200×240 mm, dále se ve 
ezem 240×450 mm a styk sloup�

é stropnice balkonu dl. 
, které je navrženo pomocí trámových botek.

výpis vlastností viz bod 2.2. 

krátkodobé 
1 

kmod 0,90 [-] 
 1,25 [-] 
 1,3 [-] 

� dle popisu výše.



Diplomová práce – Horský hotel v Jeseníkách  Autor práce – Bc. Radim Holub 

C. Statický výpo�et 

C - 175 

P�ipojení p�í�ného pr�vlaku 240×450 mm dl. 6 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 4×kolík � 16 mm a 4×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- spodní op�rná p�íložka dl. 140 mm 
- hodnoty globálního extrému jsou tém�� identické s obdobným p�ípojem na 

stran� 151 v detailu D1 – návrh p�ípoje p�evzat, pr��ezy jsou identické 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �����	
��	��� � �����	
��	�� � � � �	
��
výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���� � ������ � �����	
�
- vlivem normálové síly: 

���� � ������ � ����	
�
P�ipojení podélného pr�vlaku 200×240 mm dl. 4,5 m ke sloupu 240×300 mm 

- skupina 2×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- tento p�ípoj je proveden z obou stran sloupu pro p�ipojení dvou podélných 
obvodových pr�vlak� ve sm�ru osy Y 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �����	
��	��� � �����	
��	�� � � � �	
��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � ������ � ��	��
� ���!� � 
"#� � ���!$%& � ��� ' �������� � �����	
�
� �(��!� � 
"#� � �(��!$%& � ��� ' �������� � �����	
�

spodní op�rná p�íložka 

- op�rná p�íložka z plechu tl. 8 mm je p�iva�ena ke svislému ocelovému plechu 
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: 

)*�(��� � 
"#� )*�(��$%& � ��� ' ������� � ����	�+,	
- kontaktní plocha p�i délce p�íložky - � ���	��: .* � /��� 0 � 0 � ' �1 ' ��� � �����	���
- návrhová únosnost v tlaku kolmo na vlákna: �*�(��� � ����� ' ���� � �����	
�
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výsledná síla na jeden kolík pr�vlaku 

- vlivem posouvající síly: 

���� � ������ � ����	
�
- vlivem normálové síly: 

���� � ������ � �����	
�
- vliv momentu od posouvající síly: 

2 � ��� 3 ���� � ���	��
�� � ����� ' ���� � ����	
��4� � ��	���	546� � �����	���

���& � ����7 3 �� ' ������� � ����	
�
- návrhové zatížení kolíku: ���� � ����88888889 3 ���&888888889 � �����	
�� 	: � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro 	: � ��°: 

� �;�!� � 
"#� � �;�!$%& � ��� ' �������� � �����	
�
- posouzení: ����) �;�!� < �

=� >? @ A   VYHOVUJE 

p�enos momentu od posouvající síly 

- plechem tl. 8 mm a svary do sty�níku: �� � ����� ' ���� � ����	
��
B � �� ' � ' ���� � �����	��C�	BDEF G �����	��C

�!� � ����� ' ������ � �����	
��
- posouzení: ���!� < �

=� AH @ A   VYHOVUJE 

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���� � ������ � ����	
�
- vlivem normálové síly: 

���� � ������ � ����	
�
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P�ipojení horního sloupu 240×300 mm ke spodnímu sloupu 240×300 mm 

- skupina 2×kolík � 16 mm a 2×p�esný svorník � 16 mm na svislý vložený 
plech tl. 8 mm vetknutý do sloupu 240×300 mm 

- hodnoty globálního extrému jsou tém�� identické s obdobným p�ípojem na 
stran� 151 v detailu D1 – návrh p�ípoje p�evzat, pr��ezy jsou identické 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � �	
�	/�,I	J2KLJM
N1�	�� � ����	
��	�� � ����	
��
výsledná síla na jeden kolík spodního sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���� � ����� � ����	
�
P�ipojení vloženého plechu tl. 8 mm do spodního sloupu 240×300 mm 

- skupina 6×kolík � 16 mm 
- tento p�ípoj p�enáší vnit�ní síly z vloženého plechu do sloupu 

globální extrém tohoto typu p�ípoje �� � ����� 3 ����� ' � � �����	
��	�� � ����� 3 ���� � �����	
��	�� � ����	
��
návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm: 

- d�evo t�ídy pevnosti GL32h, svislý plech z oceli S235 tl. 8 mm, kolíky z oceli 

S355, �� � �O���� � ���	��
� ���!� � 
"#� � ���!$%& � ��� ' �������� � �����	
�
� �(��!� � 
"#� � �(��!$%& � ��� ' �������� � �����	
�

výsledná síla na jeden kolík sloupu 

- vlivem posouvající síly: 

���� � ������ � ����	
�
- vlivem normálové síly: 

ú�MJJý	PQ�2�	RKQ4Jí
�S	JET � ���(U ����� ' ��V � ����
���� � ��������� � �����	
�

- vliv momentu Md: 4� � ���	���	4� � ��	���	546� � ������	���
���& � ����7 3 �� ' ��������� � ����	
�
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- návrhové zatížení kolíku: ���� � ����88888889 3 ����88888889 3 ���&888888889 � �����	
�� 	: � ��°

- návrhová únosnost dvojst�ižného kolíku � 16 mm pro 	: � ��°: 

� �;�!� � 
"#� � �;�!$%& � ��� ' �������� � �����	
�
- posouzení: ����) �;�!� < �

=� WX @ A   VYHOVUJE 

Smyková únosnost svislého plechu 

- p�i minimální výšce 240 mm a tlouš�ce 8 mm: 

�YZ�!� � . ' )�%&� ' [� � � ' ��� ' ���� ' [� � ������	
�






