
 

 

  



 

 



 

 



 

Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou zastřešení výrobní haly a návrhem 

jiných možných řešení. Model byl vytvořen podle poskytnuté projektové 

dokumentace a platných norem ČSN EN v programu Dlubal RFEM 5.06. Cílem 

bakalářské práce bylo analyzovat konstrukci a vytvořit model podle projektové 

dokumentace a navrhnutí jiných variant, za účelem lepšího využití prostoru, 

proveditelnosti případně pořizovacích nákladů. 

konstrukce, model, zatížení, kombinace, průřez, průhyb, analýza, program Dlubal 

RFEM 

The bachelor thesis deals with a static analysis of a production hall roofing and 

suggests possible alternative solutions. The model has been created based on 

project documentation received and valid regulation ČSN EN in software Dlubal 

RFEM 5.06. The goal of the bachelor thesis is to analyse and create a model 

based on project documentation and suggest alternative options in order to 

increase the utilization of space, feasibility and to potentially lower the costs. 
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Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou zastřešení výrobní haly 

a návrhem jiných variant. Výrobní a skladovací hala se nachází ve Velké Bystřici 

a byla dostavěna 30.11.2016 podle projektové dokumentace od Ing. Schneidera, 

IČO 11531428. Jednotlivé modely byly vypracovány podle této projektové 

dokumentace a budou popsány v části modelování. Použité výkresy budou 

přiloženy v části příloh na CD.  

Jednotlivé modely byly vytvořeny v programu Dlubal RFEM 5.06, který je 

určen pro statické výpočty pomocí metody konečných prvků. V rámci programu 

byly využity přídavné moduly RF TIMBER Pro pro posouzení dřevěných prvků a RF 

STEEL pro posouzení ocelových prvků. 

V rámci bakalářské práce je řešena konstrukce zastřešení a stropu. Celá 

práce je rozdělena do devíti částí. V první části je popis haly a místa stavby. Ve 

druhé části je řešeno modelování konstrukce a popis jednotlivých variant. V třetí 

části použité materiály a jejich vlastnosti. Ve čtvrté části je řešeno zatížení 

a zatěžovací stavy, v páté části kombinace zatížení. V šesté části parametry 

výpočtu, v sedmé jsou výsledky průhybů a využití prvků. V osmé části je 

porovnání nákladů a posouzení průhybů. V poslední deváté části jsou porovnány 

jednotlivé varianty. 
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Analyzovaným objektem je hala pro skladovací a výrobní účely. Objekt se 

nachází na okraji Velké Bystřice. Jedná se o dvoupodlažní stavbu. Přízemí je 

určeno pro výrobu a sklad, podkroví je navrženo pro kancelářské účely, o kterých 

se do budoucna uvažuje. Půdorysný rozměr haly je 20,0 x 9,0 m s výškou 

hřebene 7,5 m. Součástí objektu je i zastřešení venkovního prostoru, které je 

konstrukčně řešeno zvlášť a nijak neovlivňuje výrobní halu. 

 V rámci bakalářské práce bylo vytvořeno několik variant podkroví. Střešní 

konstrukce je tvořena klasickým krovem. Dimenze jednotlivých prvků krovu jsou 

převzaty z projektové dokumentace a jsou uvedeny v Tab. 1. Tyto dimenze jsou 

pro všechny varianty stejné a liší se pouze osovou vzdáleností a rozmístěním 

vazeb krovu. Stropní konstrukce a její geometrie se výrazně liší a budou uvedeny 

podrobněji v modelu konstrukce u každé varianty zvlášť. 

 

Obr. 1 - Pohled na halu 
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Tab. 1 - Dimenze prvků krovu 

Prvek šířka *mm+ výška *mm+ číslo průřezu 

krokev 100 160 1 

vaznice 160 180 2 

sloupek 140 140 3 

pásek 120 120 4 

pozednice 140 120 5 

vazný trám 160 220 6 

kleštiny                        2x 60 160 7 

 

 

 

Obr. 2 - Podkroví 
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Model byl vypracován podle projektové dokumentace a má tedy co 

nejpřesněji nahradit skutečnou konstrukci zastřešení. Konstrukce byla řešena 

střednicově, propojení jednotlivých prvků je pomocí tuhých vazeb tvořených 

z vetknutí nebo kloubu. Podepření ŽB věnce je řešeno pomocí podloží prutu, 

které nahrazuje spodní stavbu.  

 

 

Tuhost podloží v jednotlivých směrech je stanovena pro 

Porotherm 40 P+D (P10) následovně: 

pevnost v tlaku  𝑓𝑘 = 4,01 𝑀𝑃𝑎 

součinitel přetvárnosti 𝐾𝐸 = 1000 

modul pružnosti  𝐸 = 𝑓𝐾 ∗ 𝐾𝐸 = 1000 ∗ 4,01 = 4014 𝑀𝑝𝑎 

Příklad výpočtu tuhosti v ose Z pro výšku zdiva 3 m. Pro směry X, Y jsem 

uvažoval nejméně příznivý výpočet, a to celou délku stěny. 

 

 

𝑁 =
𝐸 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑙

𝐿
 [
𝑀𝑁

𝑚2
] 

𝑁 =
4014 ∗ (0,4 ∗ 1) ∗ 1

3
 

𝑁 = 535,2[
𝑀𝑁

𝑚2
] 

 

 

 

 

Obr. 3 - Tuhost podloží 

prutu 
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Tato varianta odpovídá poskytnuté projektové dokumentaci. Hlavní nosný 

prvek stropu je průvlak tvořený profilem HEB 280, podepřený sloupy na dvou 

místech svařenými profily UPE 160 do krabice a vnitřní nosnou zdí tloušťky 

300 mm. Na průvlak a obvodové zdi jsou uloženy vazné trámy průřezu 

160 ∙ 220 mm, které jsou v plných vazbách krovu zdvojeny. Střešní konstrukce je 

tvořena klasickým krovem, skládá se z šesti plných a čtrnácti jalových vazeb. Plné 

vazby jsou po třech až čtyřech jalových vazbách a jsou i v krajích u štítové zdi, dle 

projektové dokumentace. Vzdálenost jalových vazeb je 1 m. 

 

 

Celkové množství použitého materiálu pro variantu č.1. 

 

 

 

 

Obr. 4 - Varianta 1 

Obr. 6 - Použitá ocel Obr. 5 - Použité dřevo 
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Druhá varianta také vychází z projektové dokumentace. Odlišnost této 

varianty je ve změně průvlaku z profilu HEB 280 na profil IPE 450, podepřené 

pouze jedním svařeným profilem UPE 160 do krabice a vnitřní nosnou zdí. Průřez 

vazných trámů je shodný 160 ∙ 220 mm. Střešní konstrukce se skládá ze čtyř 

plných vazeb v osové vzdálenosti 4 m a 4,125 m a šestnácti jalových 

po 1 - 1,125 m. Krajní plné vazby jsou vynechány z důvodu nesymetrického 

zatížení sloupků, proto je vaznice uložena na štítovou zeď tloušťky 300 mm. 

 

 

Celkové množství použitého materiálu pro variantu č.2. 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Varianta 2 

Obr. 8 - Použité dřevo Obr. 9 - Použitá ocel 
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Hlavním rozdílem této varianty je otočený stropní systém napříč budovy 

a tvoří jej 4 x IPE 450 uložené na obvodové zdi. Na tyto trámy jsou uloženy 

stropní trámy průřezu 100 ∙ 200 mm. Střešní konstrukce je tvořena pěti plnými 

vazbami v osové vzdálenosti 3,3 m případně 3,125 m a třinácti jalovými v osové 

vzdálenosti 1 - 1,117 m. Vaznice je uložena na štítové zdi tloušťky 300 mm jako ve 

variantě č. 2. 

 

Celkové množství použitého materiálu pro variantu č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Varianta 3 

Obr. 11 - Použité dřevo Obr. 12 - Použitá ocel 
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Pro vytvoření prvků bylo využito jehličnaté dřevo třídy C22, ocel S235 

a beton pevnostní třídy C20/25. Materiál byl nastaven jako izotropní lineárně 

elastický. 

 

 

 

Zatěžovací stavy a zatížení byly navrženy podle platných norem, které 

budou uvedeny k daným zatěžovacím stavům. 

 

Zatížení stálé bylo navrženo podle normy [1] 

 

Vlastní tíha je generována výpočtovým programem RFEM podle modelu 

konstrukce. 

 

Střecha je pokryta lehkou plechovou krytinou s plnoplošným bedněním viz 

Tab. 2. Podlaha v podkroví je tvořena záklopem z OSB desek tloušťky 22 mm 

v jedné vrstvě. V přízemí je strop obložen protipožárním sádrokartonem ve dvou 

vrstvách viz Tab. 3. 

Obr. 14 - Vlastnosti ocelových prvků 

Obr. 13 - Vlastnosti dřevěných prvků 



 

17 

 

Tab. 2 - Zatížení střešní konstrukce 

Střešní konstrukce  Tloušťka Objemová tíha Plošné zatížení 

Vrstva d[mm] γ *kN+ g [kN/m2] 

Plechová krytina - - 0,10 

Plnoplošné bednění 18 7 0,13 

Difuzní folie - - 0,00 

celkem - gk= 0,23 kN/m2 

 

Tab. 3 - Zatížení stropu 

Strop Tloušťka Objemová tíha Plošné zatížení 

Vrstva d[mm] γ *kN+ g [kN/m2] 

Záklop OSB 22 7 0,15 

Dřevěný rošt 60/40a500 7 0,03 

SDK podhled, 2x 25 6,5 0,16 

celkem - gk= 0,35 kN/m2 

 

 

Zobrazení působení ostatního stálého zatížení na konstrukci. 

 

Obr. 15 - Ostatní stálé zatížení 
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Zatížení sněhem bylo vypracováno podle normy [2]. Rovnoměrné zatížení 

působí svisle na vodorovný průmět střešní konstrukce. Postup výpočtu 

a výsledné hodnoty jsou uvedeny níže. Pro modelování jsem využil generátor 

zatížení sněhem a hodnoty ověřil ručním výpočtem. 

 

Tvarový součinitel  𝜇1 = 0,8 ∙ (60 − α)/30 =  0,8 ∙ (60 − 40)/30  = 

𝜇1 = 0,533 

Typ krajiny: Normální 𝐶𝑒 = 1 

Tepelný součinitel 𝐶𝑡 = 1 

Sněhová oblast II 𝑠𝑘 = 1 𝑘𝑁𝑚−2 

Celkové zatížení sněhem 𝑠1 = 𝜇1 ∙  𝐶𝑒 ∙  𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0,533 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 =  

 = 0,533 𝑘𝑁𝑚−2  

 𝑠21 = 𝑠1/2 = 0,533/2 = 0,27 𝑘𝑁𝑚−2
 

Obr. 16 - Mapa sněhových oblastí 
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Obr. 17 - Zatížení plným sněhem 

Obr. 18 - Zatížení sněhem na pravé straně 
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Zatížení větrem působí kolmo k rovině střechy a bylo vypracováno podle 

normy [3]. 

Obr. 19 - Zatížení sněhem na levé straně

Obr. 20 - Mapa sněhových oblastí 
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Větrná oblast 𝐼. 

Součinitel směru větru cdir = 1 

Součinitel ročního období 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 = 1 

Výchozí rychlost větru 𝑣𝑏 ,0 = 22,5𝑚/𝑠 

Základní rychlost větru 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏 ,0 = 1 ∙ 1 ∙ 22,5 = 22,5𝑚/𝑠 

Kategorie terénu 𝐼𝐼𝐼. 

Délka drsnosti 𝑧0 = 0,3𝑚 

Drsnost terénu kat. II 𝑧0,𝐼𝐼 = 0,05𝑚 

Minimální výška 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5𝑚 

Součinitel terénu kr = 0,19 ∗  
z0

z0,II
 

0,07

= 0,19 ∗  
0,3

0,05
 

0,07

= 0,2154 

Součinitel drsnosti cr = kr ∗ ln  
z

z0
 = 0,2154 ∗ ln  

7,5

0,3
 = 0,6933 

Součinitel ortografie 𝑐0 = 1 

Střední rychlost větru  𝑣𝑚  𝑧 = 𝑐𝑟 ∙ 𝑐0 ∙ 𝑣𝑏 ∙ 0,6933 ∙ 1 ∙ 22,5 = 15,60𝑚/𝑠 

Součinitel turbulence 𝑘1 = 1 

Měrná hmotnost vzduchu  𝜌 = 1,25 𝑘𝑔/𝑚2 

Intenzita turbulence lv z =
kI

co (z)∗ln 
z

z 0
 

=  
1,0

1,0∗ln 
7,5

0,3
 

= 0,311 

Max. dynamický tlak qp z =   1 + 7 ∗ lv z  ∗
1

2
∗ ρ ∗ vm

2  z = 

 =  1 + 7 ∗ 0,311 ∗
1

2
∗ 1,25 ∗ 15,602 =  483 N/m2 
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Tab. 4 - Hodnoty příčného větru 

    Součinitele cpe,10 interpolované hodnoty dle normy  

sklon střechy F G H I J 

40° -0,17 -0,17 -0,07 -0,27 -0,37 

0,70 0,70 0,53 0,00 0,00 

kombinace cpe,10 
+/+ 0,70 0,70 0,53 0,00 0,00 
-/- -0,17 -0,17 -0,07 -0,27 -0,37 
-/+ -0,17 -0,17 -0,07 0,00 0,00 
+/- 0,70 0,70 0,53 -0,27 -0,37 

ZS 
(+x/-x) kombinace 

Tlak větru We =Cpe,10*qp(z)[kN/m2] 

7/11 +/+ 0,34 0,34 0,26 0,00 0,00 

8/12 -/- -0,08 -0,08 -0,03 -0,13 -0,18 

9/13 -/+ -0,08 -0,08 -0,03 0,00 0,00 

10/14 +/- 0,34 0,34 0,26 -0,13 -0,18 

 

Obr. 21 - Příčný vítr 
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Vypočítané hodnoty z Tab. 4 jsem porovnal s nástrojem generování zatížení, 

tyto hodnoty se shodovaly. Dále budu pracovat již pouze s hodnotami z RFEMu 

z důvodu větší přesnosti při vynášení a zaokrouhlování hodnot. 

 

 

 

 

Obr. 22 - Hodnoty příčného větru z RFEMu 
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Tab. 5 - Hodnoty podélného větru 

Součinitele cpe,10 interpolované hodnoty dle normy  

sklon střechy F G H I 

40° -1,1 -1,4 -0,87 -0,5 

  Tlak větru We =Cpe,10*qp(z) 

we[kN/m2] -0,531 -0,676 -0,420 -0,242 

 

Obr. 23 - Podélný vítr

Obr. 24 - Hodnoty podélného větru z RFEMu 
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Užitné zatížení jsem zvolil 2,5 kN/m2 dle normy [1], skupina B - kancelářské 

plochy. Střecha spadá do kategorie H - střechy nepřípustné s výjimkou běžné 

údržby a oprav [1]. Proto jsem neuvažoval plošné užitné zatížení qk.  

 

 

 

Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou, proto není kladen velký 

důraz na kombinace zatěžovacích stavů. V rámci bakalářské práce se vyskytují 

čtyři typy zatížení a to vlastní tíha, užitné zatížení, zatížení sněhem a větrem.  

 

KV1=ZS1/s + ZS2/s + ZS3 + ZS4 nebo do ZS6 + ZS7 nebo do ZS15 

Jedná se o kombinaci stálého a užitného zatížení kromě osamělého 

břemena na střešní konstrukci. Slouží pro zjištění maximálního průhybu 

konstrukce. 

 

 

Obr. 25 - Užitné zatížení na stropní konstrukci 
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KV2 = ZS1/s + ZS2/s + ZS3 + ZS16 

Tato kombinace posuzuje osamělé břemeno na střešní konstrukci, tuto 

variantu je potřeba posoudit zvlášť, protože norma nedovoluje kombinaci se 

zatížením sněhem nebo větrem. 

 

KV3 = 1.35*ZS1/s + 1.35*ZS2/s + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 nebo do ZS6 + 1.5*ZS7  

nebo do ZS15 

Slouží pro výpočet mezního stavu únosnosti v přídavných modulech. 

 

 

Program Dlubal RFEM využívá k výpočtu metodu konečných prvků (MKP), 

která vytváří síť prvků. Nastavení sítě prvků bylo ponecháno výchozí. Výpočet byl 

nastaven jako lineární a byla nastavena teorie prvního řádu (geometricky lineární 

výpočet). 

 

Výsledky ze střešní konstrukce jsou rozděleny na mezní stav použitelnosti 

MSP a mezní stav únosnosti MSÚ. 

 

Průhyby daných prvků jsou brány jako globální, jednotlivé prvky by 

vykazovaly menší lokální průhyby. Toto však dále neuvažuji, protože bych musel 

odečítat průhyby předešlých prvků a globální průhyby splňují posouzení limitních 

průhybů. U jednotlivých variant budou zobrazeny nejvíce namáhané prvky. 

Výsledné průhyby jsou shrnuty v části 8.2. 
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Průhyb ocelového průvlaku HEB 280 je 2,0 mm a vzniká při kombinaci 

zatěžovacích stavů: vlastní tíha, ostatní stálé, užitné a příčný vítr. 

 

 

V místě, kde je největší průhyb na průvlaku je také největší průhyb 5,8 mm 

na vazném trámu, který je tímto průvlakem podepřen. Dochází k němu při 

kombinaci zatěžovacích stavů: vlastní tíha, ostatní stálé, užitné a podélný vítr. 

 

 

 

 

 

 

 

Největší průhyb krovu 5,0 mm nastává při kombinaci zatížení: vlastní tíha, 

ostatní stálé, pravý sníh a příčný vítr. Při uvažování osamělého břemena 

Qk=1,5kN a příslušných zatěžovacích stavů viz KV2 je průhyb 2,8 mm a dále jej 

nebudu uvažovat. 

 

Obr. 26 - Průhyb ocelového průvlaku 

Obr. 27 - Průhyb vazného trámu 
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Podélný a příčný řez vaznice s maximálním průhybem 4,7 mm. 

 

 

 

Průhyb průvlaku IPE 450 s jednou vnitřní podporou je 4,6 mm při kombinaci 

zatěžovacích stavů: vlastní tíha, ostatní stálé, užitné a podélný vítr. 

 

Obr. 28 - Průhyb krokve 

Obr. 29 - Průhyb vaznice 

Obr. 30 - Průhyb ocelového průvlaku 
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Největší průhyb vazného trámu 6,8 mm opět nastává v místě největšího 

průhybu průvlaku při kombinaci zatížení: vlastní tíha, ostatní stálé, užitné 

a podélný vítr. 

 

 

 

Největší průhyb nastává v krokvi a to 6,5 mm při kombinaci zatěžovacích 

stavů: vlastní tíha, ostatní stálé, užitné, pravý sníh a příčný vítr. Pro osamělé 

břemeno Qk=1,5 kN je průhyb 2,7 mm a nebudu jej dále uvažovat. 

 

 

Podélný a příčný řez vaznice s maximálním průhybem 5,5 mm. 

Obr. 31 - Průhyb vazného trámu 

Obr. 32 - Průhyb krokve 

Obr. 33 - Průhyb vaznice 
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Průhyb průvlaku IPE 450, který je uložen jako prostý nosník, je největší ze 

všech tří posuzovaných variant a to 6,7 mm, což má přímý vliv na průhyb 

samotného krovu, který je vynášen tímto průvlakem v plných vazbách. 

 

 

Globální průhyb stropních trámů uložených na IPE 450 jako prosté nosníky 

délky L = 3,3 m by byl 14,4 mm. V případě spojitého nosníku je průhyb příznivější 

a to 8,7 mm. 

Obr. 34 - Průhyb ocelového trámu 

Obr. 35 - Průhyb stropních trámů 
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Vlivem průhybu průvlaků IPE 450 došlo ke svislému posunu částí krovu 

uloženém na průvlacích, které se chovají jako pružně poddajné podpory. Největší 

průhyb nastal v plné vazbě a to 6,2 mm při kombinaci zatěžovacích stavů: vlastní 

tíha, ostatní stálé, užitné, plný sníh a příčný vítr. Při zatížení osamělým 

břemenem je průhyb 5,7 mm a nebudu jej dále uvažovat. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 - Průhyb celého krovu 

Obr. 37 - Průhyb krokve 
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Podélný a příčný řez vaznice s maximálním průhybem 5,8 mm. 

 

 

Vzhledem k absenci vazných trámů došlo i k vodorovným posunům, které 

byly zachyceny pouze tuhostí zdiva. Na skutečné konstrukci bych očekával menší 

deformace z důvodu spolupůsobení ŽB věnce s pozednicí. V rámci bakalářské 

práce byl věnec modelován jako betonový prut bez výztuže. 

 

Obr. 38 - Průhyb vaznice 

Obr. 39 - Vodorovný posun krovu 
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Na posouzení MSÚ jsem použil KV3. Dřevěné prvky byly posouzeny pomocí 

přídavného modulu RF TIMBER Pro a ocelové pomocí RF STEEL EC3. 

 

 

 

Průvlak HEB 280 působí jako spojitý nosník o 4 polích. K největšímu využití 

prvku na 13 % došlo shodně nad podporou ze svařeného profilu UPE 160 a nad 

nosnou zdí tloušťky 300 mm. Využití svařených profilů sloupku jako podpor je 

14 %. 

 

 

Obr. 40 - Parametry přídavného modulu 

Obr. 41 - Využití ocelového průvlaku 
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Detailní průběh posouvajících sil a momentů v místě největšího namáhání. 

Maximum posouvající síly těsně před podporou Vz = 59,9 kN a odpovídající 

moment My = -10,2 kNm. 

 

 

 

Nejvíce využitým prvkem na 52 % jsou kleštiny, poměrně velké využití 49 % 

mají ještě vazné trámy uprostřed rozpětí nad průvlakem. 

 

Obr. 42 - Průběh posouvajících sil a momentu 

Obr. 43 - Využití prvků krovu 
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Průvlak IPE 450 působí jako spojitý nosník o 3 polích. K největšímu využití 

prvku došlo nad podporou ze svařeného profilu IPE 160 do krabice. Využití prvku 

je 31 %. 

  

 

Detailní průběh posouvajících sil a momentu v místě podpory. Posouvající 

síla 76,93 kN a odpovídající moment -22,3 kNm. 

 

Obr. 44 - Využití ocelového průvlaku 

Obr. 45 - Průběh posouvajících sil a momentu 



 

36 

 

 

Nejvíce využitým prvkem jsou kleštiny na 64 %. Nejvíce namáhaný vazný 

trám je na 55 % v plné vazbě, kde není zdvojený oproti první variantě. 

 

 

 

 

Mezilehlé nosníky byly nejvíce namáhány, největší využití 27 % . 

 

Obr. 46 - Využití prvků krovu 

Obr. 47 - Využití ocelového trámu 
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Nejvíce využitým prvkem na 90 % jsou kleštiny. Využití kolem 50 % mají 

i krokve nad nosníky IPE  450, z čehož je vidět spolupůsobení při užitném zatížení 

stropu. 

 

 

 

 

Přibližné posouzení ceny materiálu pro dané varianty. Pro výpočet jsem 

použil orientační ceny stavebního dřeva – 5900 Kč/m3 a 21 Kč/kg pro ocelové 

nosníky, uvedené ceny jsou bez DPH. 

Tab. 6 - Cenové náklady jednotlivých variant 

varianta dřevo *m3] dřevo *kg+ cena za dřevo ocel [m3] ocel[kg] cena za ocel celková cena 

1 16,35 6704,5 96 477 Kč 0,28 2198,0 46 158 Kč 142 635 Kč 

2 13,90 5700,6 82 034 Kč 0,21 1618,4 33 986 Kč 116 020 Kč 

3 10,48 4296,8 61 832 Kč 0,34 2668,5 56 039 Kč 117 871 Kč 

 

 

 

 

Obr. 48 - Využití prvků krovu 
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Pro posouzení limitních průhybů byly vybrány prvky s největším průhybem 

napříč variant. Průhyby všech variant jsou shrnuty v Tab. 7 - Globální průhyby. 

průvlak    𝛿𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

400
=

9000

400
= 22,5 𝑚𝑚 

     𝛿𝑚𝑎𝑥 = 8,7 < 22,5 𝑚𝑚    vyhoví 

strop (dřevěný trám) 𝛿𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

250
=

9000

250
= 36 𝑚𝑚   

     𝛿𝑚𝑎𝑥 = 8,7 𝑚𝑚 < 36 𝑚𝑚    vyhoví 

krokev     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

200
=

5700

200
= 28,5 𝑚𝑚 

     𝛿𝑚𝑎𝑥 = 6, 5 𝑚𝑚 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 = 28,5 𝑚𝑚  vyhoví 

vaznice     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

200
=

3300

200
= 16,5 𝑚𝑚  

     𝛿𝑚𝑎𝑥 = 5,8 𝑚𝑚 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 = 16,5 𝑚𝑚  vyhoví 

Tab. 7 - Globální průhyby 

 
maximální průhyb *mm+ 

varianta průvlak dřevěný trám krokev vaznice 

1 2,0 5,8 5,0 4,7 

2 4,6 6,8 6,5 5,5 

3 6,7 8,7 6,2 5,8 

 

 

V rámci bakalářské práce byla provedena analýza, porovnání 3 variant 

zastřešení pro nově dokončenou výrobní a skladovací halu ve Velké Bystřici. 

Podkladem pro tuto práci byly stavební výkresy od Ing. Schneidera.  

Varianta č.1 podle projektové dokumentace se jeví jako nejnákladnější. 

Vykazuje největší tuhost a nejmenší průhyby, což bude mít v budoucnu příznivý 

vliv na estetiku, ale vzhledem k účelu stavby to nepovažuji za příliš důležité.  

Varianta č. 2 má nejnižší náklady a vykazuje větší průhyby než varianta č. 1, 

ale nabízí výhodu v lepší využitelnosti vnitřního prostoru. 
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Varianta č. 3 je cenově velmi podobná druhé variantě. Vykazuje sice největší 

průhyby, ale nejlépe využitelný vnitřní prostor. Z tohoto důvodu se mi jeví jako 

nejlepší.  

Nutno podotknout pro variantu č. 2 a 3, že při požadavku na zachování 

minimální světlé výšky po celém prostoru by bylo potřeba vyzdít o 1 řadu cihel 

více, což by zvedlo náklady přibližně o 11 600 Kč za cihly, 15 m2 vnitřních omítek 

a 15 m2 venkovní fasády.  

 

  

Obr. 49 - Vnitřní pohled na halu 
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N normálová síla 

V posouvající síla 

M moment 

E modul pružnosti 

γM  součinitel spolehlivosti 

γ objemová tíha 

μ1 tvarový součinitel 

ce typ krajiny 

ct tepelný součinitel 

cdir součinitel směru větru 

cseason součinitel ročního období 

vb,0 výchozí základní rychlost 

vb  základní rychlost větru 

z0 parametr drsnosti terénu 

z0,II parametr drsnosti terénu kat. II. 

zmin  minimální výška 

kr součinitel terénu 

cr součinitel drsnosti 

vm střední rychlost větru 

c0(z) součinitel ortografie 

k1 součinitel turbulence 

ρ  měrná hmotnost vzduchu 

Iv(z) intenzita turbulence 

qp(z) maximální dynamický tlak 

ZS zatěžovací stav 

KV konstrukční vrstva 

KV1, KV2 kombinace výsledků 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 
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Součástí bakalářské práce je CD s následujícím obsahem: 

Model varianty č. 1 

Model varianty č. 2 

Model varianty č. 3 

Výkres půdorysu 1NP ve formátu jpg 

Výkres krovu ve formátu jpg 

Tabulky v MS Excel ve formátu xlxs 

 

 


