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ABSTRAKT  

Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statistické posouzení dvou variant 

dřevěných nosných konstrukcí krovu pro srubový rodinný dům. První varianta je 

z hranolového řeziva, druhá se zabývá posouzením krovu z kuláčů. Stavba má 

2 podlaží – 1. nadzemní patro a z části obytné podkroví. Konstrukce krovu je 

tvořena dvěma prolínajícími se sedlovými krovy. Půdorysné rozměry konstrukce 

krovu jsou 22x13,3 m a výška 6,6 m vyššího z obou krovů. Stavba se nachází 

v Krkonoších nedaleko Špindlerova Mlýna, klimatická zatížení jsou zohledněna 

pro danou oblast.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dřevěná nosná konstrukce, srub, sedlový krov, vazník, krokve, kleština, sloup 

ABSTRACT 

The major objective of this study is to design and statistically assess two 

variants of the roof construction at log cabin. The first option is wooden prism. 

The secon option deals with woundwood. The building has 2 floors – above 

ground floor and partly residential accit. Roof construction is formed by two 

intersecting gable roof frames. Ground pland dimension of roof construction is 

22x13,3 m and the height of the higher roof frame is 6,6 m. The building is 

situated in Krkonoše near by Špindlerův Mlýn. Climatic load ares considered in 

both variants. 

 KEYWORDS 

Wooden supporting structure, log cabin, saddle roof, truss, rafter, collet, column 
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Základní charakteristika konstrukce 

1.1. Geometrie a uspořádání srubu 

Jedná se o srubovou stavbu rodinného domu. Půdorys stavby je 

vytvořen prolnutím dvou obdélníkových tvarů se vzájemným odsazením od 

podélné osy. Rozměry konstrukce srubu jsou 20x11,25 m. Střešní konstrukce je 

navržena jako dvě na sebe kolmé sedlové střechy. První sedlová střecha -  

v podélném směru, je v této práci označována jako krov 1. Sklon střechy 

prvního krovu je 22° a ční do výšky 5,6 m. Jedna středová vaznice musela být 

nahrazená vazníkem z důvodu překlenutí volného prostoru o délce 8 m. Druhá 

sedlová střecha - kolmá k podélnému směru, je umístěna ve střední části srubu. 

Dosahuje výšky 6,6 m ve sklonu 34°. V této práci je označována jako krov 2. 

 

Obr. 1 – náčrt půdorysu srubu 

1.2. Umístění konstrukce 

Stavba se nachází v Krkonoších nedaleko Špindlerova Mlýna. Touto 

polohou jsou dána velice nepříznivá klimatická zatížení. Konkrétně zatížení od 

sněhu je na extrémní úrovni v porovnání s ostatními oblastmi v České 

republice. Charakteristická hodnota zatížení sněhem je 7,12 kN/m2. Vzhledem 

k rozdílným sklonům střech jsou i tvarové součinitelé odlišné. Jak si lze ve 

výpočtu sněhového zatížení všimnout, malé sklony střech nejsou příliš vhodné 
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pro oblasti s takovýmto množstvím sněhu. Zatížení větrem je naopak téměř 

zanedbatelné, což nám potvrdil i samotný program. Největší zatížení na téměř 

všechny prvky způsobovala kombinace zatížení stálého a sněhu. Základní 

rychlost větru v této oblasti je 30 m/s. 

1.3. Řešené varianty 

V této práci navrhuji dvě možné varianty řešení konstrukce krovu. Obě 

jsem řešil v programu RSTAB jako prostorové konstrukce. Z programu jsem 

čerpal veškeré působící vnitřní síly odpovídající mnou vloženému zatížení. 

Následně jsem provedl ověření výpočtu jednotlivých prvků krovu v přiložených 

statických výpočtech.  

První varianta je z řeziva hranolového průřezu. Při návrhu jsem se snažil 

maximálně optimalizovat jednotlivé prvky. Ve statickém výpočtu jsem posoudil 

jednotlivé prvky krovu, nejnamáhanější spoj vazníku a zpracoval výkresovou 

dokumentaci. 

Druhá varianta je navržena z kuláčů. Průměry jsou navrženy tak, aby 

konstrukce působila robustně a pohledově ladila se stěnami srubu. Návrh tedy 

není optimalizován, jak lze vidět ve statickém výpočtu. Posouzení bylo 

vypočítáno z důvodu porovnání a dokazuje předimenzování konstrukce při 

zachování robustních průměrů prvků. K této variantě není vypracována 

výkresová dokumentace. 

1. Konstrukční řešení 

Vazby krovů se skládají z krokví, které jsou v některých případech 

svázány kleštinou. Zatížení dále přenáší do vaznic a pozednic, které jsou buďto 

podepřeny sloupy s pásky, nebo v případě pozednic provázány se srubovou 

stěnou. Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna nosnou vrstvou 

střešního pláště vytvořenou z desek OSB3. Jedna středová vaznice v krovu 1 je 

nahrazena vazníkem, jelikož dispozice obývacího pokoje znemožnila podepření 

sloupem. Obě varianty mají stejný statický model, změněny jsou pouze průřezy 

prvků. 
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2. Materiál 

Obě varianty jsou navrženy ze stejného dřeva. Konkrétně z rostlého 

dřeva třídy pevnosti C24. V případě první varianty lze pro menší profily použít 

hranoly KVH. Na kuláče je použita surová, odkorněná smrková kulatina. 

Konstrukce je spojena základními ocelovými spojovacími prostředky - svorníky, 

vruty, hřebíky, rektifikační šrouby a tvarové ocelové profily. 

3. Montážní postup 

Srub bude vyřezán v místě dodavatelské firmy a následně dovezen na 

místo realizace stavby, kde bude poskládán. Při skládání je nutno myslet na 

osazení svorníků dovnitř posledních 3 kuláčů stěny, kterým budou připojeny 

pozednice ke stavbě. Následně bude provedena impregnace dřeva srubu i 

řeziva krovu, které bude po zaschnutí osazeno na stěny srubu. V případě 

dodatečných úprav řeziva při montáži je potřeba tyto místa opět zatřít 

impregnačním nátěrem. Pouze jeden sloup prochází přes obě podlaží a je 

nutno jej osadit na rektifikační šroub, aby bylo zajištěno sedání tohoto sloupu 

souběžně se srubem. 

4. Ochrana dřeva 

Ochrana dřevěných prvků proti hnilobě, dřevokazným škůdcům a 

houbám bude zajištěna impregnačním nátěrem. Je doporučena impregnace 

dřeva přípravkem BOROWOOD, ve kterém se nevyskytují soli chromu a tímto 

splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí a zároveň je 

zdravotně nezávadný. Množství impregnačního přípravku bude určeno 

v realizačním dokumentu. 

Také je potřeba ochránit čela vaznic, pozednic a přesahy kulatiny proti 

dešťové vodě. To zajistíme zakrytím exponovaných částí měděným plechem. 
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5. Softwarový výpočet 

Pro výpočet vnitřních sil a deformací byla použit program RSTAB 8.05. 

Obě varianty byl řešeny na prostorovém výpočtovém modelu. Následně byly 

jednotlivé prvky ověřeny ručním výpočtem. 
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1. Úvod 

 V této technické zprávě si rozvedeme podrobněji první variantu krovu, 

která je pro nás stěžejní. Podíváme se na tvar a popis konstrukce, jednotlivé 

použité prvky. Dále rozebereme údaje potřebné pro výpočet zatížení a z nich 

odvozené kombinace. Popíšeme jednotlivé prvky a spoj, který budeme 

posuzovat. Pojednání o ochraně konstrukce a postupu výstavby je obsaženo 

v první souhrnné technické zprávě pro obě varianty. 

2. Popis konstrukce 

Krov první varianty se skládá z hranolového řeziva. Půdorys krovu má 

celkové rozměry 22x13,25 m. Střešní konstrukce je navržena jako dvě na sebe 

kolmé sedlové střechy. Podélný krov 1 se sklonem 22° a výškou 5,6 m. Druhý, 

příčný krov 2 dosahuje výšky 6,6 m se sklonem střechy 34°. Krovy jsou spojeny 

úžlabními krokvemi. Všechny krokve jsou obdélníkového průřezu 120x260. 

V obou částech krovu 1 jsou použity kleštiny o průřezu 2x120x200. Všechny 

vazby leží na vaznicích a v případě krovu 1 i na pozednicích. V krovu se 

nenachází žádná podélná ztužidla. Prostorová tuhost je zajištěna záklopem 

z OSB desek. Z důvodu dispozice obývacího pokoje nebylo možné podepřít 

vaznici sloupem, a tak byla nahrazena vazníkem o rozpětí 8,2 m.  

 

Obr. – 3D model konstrukce krovu v AutoCADu 
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3. Zatížení 

3.1. Stálá 

 Na stavbu nám působí stálá zatížení od vlastní tíhy. Tyto zatížení počítá 

program RSTAB sám. Ostatní stálá zatížení jsou tvořena od střešního pláště. 

Střešní skladbu jsme navrhli s nadkrokevní izolací, aby byly viditelné prvky 

krovu viditelné. Izolaci i střešní krytinu použijeme od firmy Bramac. 

Obr. – skladba střechy s nadkrokevní izolací 

3.2. Proměnná 

3.2.1. Sníh 

Stavba se nachází v Krkonoších nedaleko Špindlerova Mlýna. 

V nadmořské výšce 869 m.n.m. Jedná se o sněhovou oblast VIII., kde 

charakteristická hodnota zatížení sněhem je 7,12 kN/m2. Vzhledem k rozdílným 

sklonům střech jsou i tvarové součinitelé odlišné. Pro sklon 22° je η1 0,8 a pro 

střechu sklonu 34° je η1 0,69. Zatížení od sněhu převyšuje všechna ostatní 

zatížení několikanásobně.  

 

Obr. – umístění stavby na sněhové mapě ČR 
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3.2.2. Vítr 

 Stavba se nachází ve větrné oblasti IV., což nám stanovuje základní 

rychlost větru vb,0 na 30 m/s. Naše stavba má dvě na sebe kolmé sedlové 

střechy, proto jsme museli posoudit působící vítr v obou směrech na oba krovy. 

Součinitel vnějšího tlaku je Cpe,10. 

 

Obr. – umístění stavby na větrné mapě ČR 

4. Výpočet vnitřních sil a deformací 

4.1. Nanesení zatížení 

 V programu RSTAB jsme si vytvořili 3D statický model konstrukce, na 

který jsme následně nanášeli zatížení. Vlastní tíhu si program vygeneroval sám. 

My jsme nanesli ostatní stálé zatížení působící od skladby střechy, které jsme si 

ručně vypočítali, a nanesli jako celoplošné zatížení. 

 Výpočet zatížení sněhu a větru jsme také provedli ručně. V programu 

jsme, ale použili možnost generování zatížení od větru a sněhu. Jelikož 

program vygeneroval zatížení stejných hodnot jako námi spočítané, tak jsme 

pouze přiřadili jednotlivé varianty působení k zatěžovacím stavům. Museli jsme 

vytvořit více zatěžovacích stavů pro vítr, kvůli vzájemně kolmým krovům, a tedy 

většímu množství variant namáhání větrem na jednotlivé střechy. 
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Obr. – statický model konstrukce krovu v programu RSTAB 

4.2. Vygenerování kombinací 

Po nanesení všech zatěžovacích stavů jsme nechali program 

vygenerovat jednotlivé kombinace zatížení. Jak jsme předpokládali, tak i přesto, 

že se stavba nachází ve větrné oblasti IV jsou zatížení větrem téměř 

zanedbatelná. 

 Kombinace způsobující největší vnitřní síly byla KZ2. 

KZ2 = 1,35 * Gk + 1,5 * Qk,1  

– stálá složka + hlavní proměnné od sněhu plného. 

Téměř identické hodnoty vnitřních sil generovaly kombinace s přidáním 

vedlejšího proměnného zatížení od větru. 

KZ7 = 1,35 * Gk + 1,5 * Qk,1 + 0,9 * Qk,2  

– stálá složka + hlavní proměnné sníh plný + vedlejší proměnné vítr působící 

tlakem na straně vazníku a sáním na odvrácené straně krovu. 

V případě působícího zatížení od sněhu se při posuzování konstrukce 

pohybujeme u mnoha prvků na 90 % a větším využití průřezu. Když na 

konstrukci není sníh a působí pouze vítr jako proměnné zatížení, nepřesahuje 

využití průřezu 20 %. 
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4.3. Výpočet vnitřních sil a deformací 

 Pro námi prováděný výpočet jednotlivých prvků jsme ve všech případech 

krom jednoho použili kombinaci zatížení KZ2 – jedná se o působící stále a 

hlavní proměnné od sněhu plného. Pouze v případě vazníku jsme použili 

kombinaci KZ7, kde navíc jako vedlejší proměnné působí vítr tlakem na straně 

vazníku a sáním na odvrácené straně krovu. 

Na obrázku níže jsou zobrazeny všechny námi posuzované prvky krovu. 

 

Obr. – námi posuzované prvky konstrukce krovu 

 

5. Spoje 

 Pro výpočet spoje jsme si vybrali nejvíce namáhaný spoj na vazníku. 

Jedná se o místo připojení diagonály vazníku k hornímu pásu. Tento spoj jsme 

nakonec navrhli za použití 10 svorníků Ø16 ve dvou řadách. 

 

Obr. – vazník s nejnamáhanějším spojem – tlaková síla 98,4 kN 

 


