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Úkolem bakalářské práce je zpracovat statickou analýzu dřevěné 

konstrukce. Model bude vytvořen a posuzován v programu SCIA Engineer. 

Stavba je zvláštní především svým tvarem, který je velmi atypicky a 

v průběhu délky se mění. Konstrukce bude vymodelována jako prutový 

výpočtový model podle reálných rozměrů. 

V první části bude konstrukce nejprve popsáno to, jaký má konstrukce tvar, 

typy střech a statické schéma. 

Dále se práce zabývá tím, jaké na konstrukci působí zatížení. Řeší se ostatní 

stálé zatížení, a především zatížení vlivem klimatických podmínek. Toto nahodilé 

zatížení bude spočítáno v souladu s normou ČSN EN 1991-1. Zatížení bude 

definováno v jednotlivých zatěžovacích stavech, které budou řešeny dále. 

Posouzení na mezní stav únosnosti a mezní stav spolehlivosti bude vyřešen 

programem SCIA Engineer, která si ze zatěžovacích stavů sama zvolí 

nejnepříznivější kombinaci. Výsledek bude ověřen jednoduchým ručním 

výpočtem. Posudky budou řešeny pro nejvíce namáhané prvky. 
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Konstrukce, která je předmětem mé bakalářské práce, je skutečnou 

stavbou, která se nachází v malé obci Maříž asi 50 km západně od Vranovské 

přehrady a je užívána jako keramická dílna. 

Objekt se nachází ve IV. sněhové oblasti a III. větrné oblasti. Budova je 

uložena na ocelové rámové konstrukci, ke které je přichycena kovovými 

příložkami ve tvaru L a přenáší zatížení do základové půdy. Trám ležící na 

ocelovém rámu má rozměry 100x170 mm. Nosnou konstrukci tvoří pruty 

obdélníkového průřezu o rozměrech 100x150 mm. Na ní pak leží opláštění, 

které vytváří zvláštní prostorový efekt. Budova je tvořena 21 rámy, které jsou od 

sebe vzdáleny 600 mm. Celková délka konstrukce je tedy 12 m. Základní šířka, 

která se nachází v úrovni spodního trámu, je 3,011 m a v průběhu výšky sloupů 

se může měnit.  Maximální šířka mezi sloupy jednoho rámu se nachází na rámu 

č. 12, a má hodnotu 3,927 m. Naopak nejmenší šířka je 2,629 m a je na rámu 

číslo 4.  

Obr. 1 Půdorys konstrukce [1] 
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Na konstrukci jsou vymodelovány prvky spojující jednotlivé rámy, které se 

ve skutečnosti na budově nenachází (viz obr.2 – žlutý prvek). Ve skutečnosti jsou 

rámy spojeny opláštěním, a z toho důvodu se jimi dále nijak nezabývám. 

 

 

Obr. 2 Prostorový model budovy 

Na budově se nachází všechny typy střech, které jsou možné, a to sedlová, 

pultová i plochá (viz obr.3). Mezi typy střech je plynulý přechod a na každém 

rámu se mění sklon střechy. Nenachází se zde žádný přesah střešní konstrukce. 

Sloupy, které přenáší zatížení ze střešní konstrukce do základového rámu, jsou 

jak svislé, tak šikmé. 

 

Obr. 3 Půdorys – typy střech 
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Budova má v prostoru proměnný tvar. Každý rám je na konstrukci odlišný 

od předchozího i následujícího. Uprostřed délky půlí objekt rám číslo 12, okolo 

kterého je 5 rámů zrcadlených (číselně rámy 7-11 a 13-17). Všechny ostatní rámy 

jsou odlišné od všech zbývajících.  

Obr. 4 Řezy č. 1–6 
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Obr. 5 Řezy č. 7–14 
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Obr. 6 Řezy č. 15–21 
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U řešené konstrukce je ve skutečnosti bráněno posunům ve všech  

3 možných směrech x, y, z. Proto je řešená konstrukce připojena k ocelovému 

rámu tuhými podporami ve všech směrech. Rámy jsou dále mezi sebou 

navzájem propojeny průběžnými deskovými prvky, který částečně nahrazují 

spojení jednotlivých rámů venkovním opláštěním. Deskové prvky jsou pak 

k rámům připojeny kloubovým spojem, aby nepřenášely ohybové momenty 

mezi jednotlivými rámy. 

Obr. 8 Statický model konstrukce, pohled ve směry osy x 

Obr. 7 Statický model konstrukce, pohled ve směru osy y 
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Jako materiál užitý při provádění stavby uvažuji smrkové dřevo pevnostní 

třídy C22. Krytina, která je připevněna po celém opláštění, je vyrobena 

z měděných plechů.  

Materiálové charakteristiky dřeva C22 [2] 

ohyb fm,k 22 MPa 

tah rovnoběžně s vlákny ft,0,k 13 MPa 

tah kolmo k vláknům ft,90,k 0,4 MPa 

tlak rovnoběžně s vlákny fc,0,k 20 MPa 

tlak kolmo k vláknům fc,90,k 2,4 MPa 

smyk fv,k 3,8 MPa 

modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E0,mean 10 MPa 

 E0,05 6,7 MPa 

průměr modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E90,mean 0,33 MPa 

průměr modulu ve smyku kolmo k vláknům Gmean 0,63 MPa 
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Zatížení působící na budovu tvoří vlastní tíha nosné konstrukce, ostatní 

stálá zatížení (opláštění ze záklopu z dřevěných desek a měděné krytiny), dále 

proměnné zatížení větrem a proměnné zatížení sněhem. 

Veškerá zatížení se nakombinují do nejnepříznivější kombinace pro daný 

dílec, aby byl každý prut na konstrukci namáhán největším možným zatížením. 

Na tyto kombinace se poté posuzují všechny prvky. 

 

Zatížení od vlastní tíhy generuje a počítá samotný program SCIA Engineer. 

Toto zatížení obsahuje zatěžovací stav ZS1. 

 

Ostatní stálé zatížení je způsobeno zatížením vlastní tíhy prkenného 

záklopu z desek, u kterých uvažuji tloušťku desky 0,02 m, a z měděné krytiny  

po celém povrchu konstrukce. Veškeré ostatní stálé zatížení způsobené vlastní 

tíhou prvků uložených na nosné konstrukci působí v globálním systému 

souřadnic ve směru osy z a není na průmětu dílců, na kterých leží, ale na 

skutečné délce dílce. Veškeré ostatní stálé zatížení je obsaženo v zatěžovacím 

stavu ZS2. 

Když uvažuji hustotu smrkového dřeva vyschlého na vzduchu 470 kg/m3 a 

tloušťku desky 0,02 m, potom vypočítané plošné zatížení od dřevěného 

deskového záklopu je 0,094 kN/m2. Po přenásobení zatěžovací šířkou 0,6 m, 

resp. 0,3 m pro krajní rámy, získám zatížení 0,056 kN/m, resp. 0,028 kN/m, které 

působí liniově a spojitě po celé délce prutu. Jelikož uvažuji stejnou tloušťku i typ 

dřeva jako u desek užitých na opláštění, bude zatížení podlahou stejné jako 

 u vnějšího prkenného záklopu, který je umístěn po obvodových stěnách a 

střeše. 
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Pro zatížení od měděné krytiny uvažuji hmotnost 1 m2 4,8 kg/m2 a této 

hmotnosti odpovídá plošné zatížení 0,048 kN/m2. Po přenásobení zatěžovacími 

šířkami získám spojité liniové zatížení 0,014 kN/m pro krajní rámy a 0,029 kN/m 

pro vnitřní rámy. 

Součtem výše uvedených spojitých liniových zatížení získám celkové 

zatížení způsobené vlastní tíhou opláštění odpovídající hodnotám 0,042 kN/m 

pro vnější rámy a 0,085 kN/m pro vnitřní rámy. 

 

Obr. 9 Zatížení vnějšího rámu ostatním stálým zatížením – ZS2 
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Nahodilé zatížení sněhem je modelováno jako liniové spojité zatížení na 

dílec a působí v globálním systému souřadnic ve směru osy z na průmět dílců 

střešní konstrukce. 

Objekt se nachází ve IV. sněhové oblasti s normálním typem krajiny. 

Charakteristická hodnota zatížení sk je 2 kN/m2. Vzhledem k tomu, že je na 

každém rámu odlišný sklon střechy, je nutné vypočítat zatížení sněhem na 

každý rám zvlášť. 

Pro zatížení sněhem se uvažují dva typy zatížení – zatížení nenavátým 

sněhem a zatížení navátým sněhem. Pro zatížení nenavátým sněhem, neboli 

sněhem plným, se pro výpočet použije součinitel μ1 pro obě strany střešní 

konstrukce. U zatížení navátým sněhem se rozumí stav, kdy se sníh z jedné 

strany převane z jedné strany střechy na druhou. Potom se na straně, odkud 

byl sníh přesunut na druhou, uvažuje tvarový součinitel zatížení sněhem 

Obr. 10 Příklad zatížení vnitřního rámu ostatním stálým zatížení – ZS2 
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v hodnotě 0,5μ1 a na druhé straně, kam byl sníh přesunut, se uvažuje součinitel 

μ1 v plné hodnotě. [3] 
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Rám 

Úhel 

nalevo 

[°] 

Tvarový 

součinitel 

zatížení 

sněhem 

μ1 

Plný 

sníh 

[kN/m] 

Poloviční 

sníh 

[kN/m] 

Úhel 

napravo 

[°] 

μ1 

Plný 

sníh 

[kN/m) 

Poloviční 

sníh 

[kN/m] 

1 44,219 0,421 0,252 0,126 44,219 0,421 0,252 0,126 

2 56,500 0,093 0,112 0,056 31,863 0,750 0,900 0,450 

3 67,393 0,000 0,000 0,000 19,708 0,800 0,960 0,480 

4 77,618 0,000 0,000 0,000 8,609 0,800 0,960 0,480 

5 1,180 0,800 0,960 0,480 - - - - 

6 11,251 0,800 0,960 0,480 - - - - 

7 19,869 0,800 0,960 0,480 82,951 0,000 0,000 0,000 

8 25,872 0,800 0,960 0,480 75,601 0,000 0,000 0,000 

9 32,110 0,744 0,892 0,446 68,125 0,000 0,000 0,000 

10 38,382 0,576 0,692 0,346 60,931 0,000 0,000 0,000 

11 44,385 0,416 0,500 0,250 53,988 0,160 0,192 0,096 

12 50,157 0,262 0,315 0,157 47,550 0,332 0,398 0,199 

13 44,385 0,416 0,500 0,250 53,988 0,160 0,192 0,096 

14 38,382 0,576 0,692 0,346 60,931 0,000 0,000 0,000 

15 32,110 0,744 0,892 0,446 68,125 0,000 0,000 0,000 

16 25,872 0,800 0,960 0,480 75,601 0,000 0,000 0,000 

17 19,869 0,800 0,960 0,480 82,951 0,000 0,000 0,000 

18 13,844 0,800 0,960 0,480 - - - - 

19 9,542 0,800 0,960 0,480 - - - - 

20 4,709 0,800 0,960 0,480 - - - - 

21 0,000 0,800 0,480 0,240 - - - - 

Tabulka 1 Zatížení sněhem 

Úhel sklonu střechy α 0≤ α ≤30 30< α<60 α≥60 

μ1 0,8 0,8(60- α)/30 0,0 

μ2 0,8+0,8α/30 1,6 - 

Tabulka 2 Tvarové součinitele zatížení sněhem [3] 
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• Výpočet zatížení sněhem [3] 

𝑠 = 𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘 
(1) 

kde  μi je tvarový součinitel zatížení sněhem 

  Ce je součinitel expozice 

  Ct je tepelný součinitel 

  sk je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

Vzhledem k možnostem polovičního zatížení od sněhu na střechu vznikají 

3 zatěžovací stavy.  

• ZS3 – Plný sníh (Obr. 11) 

• ZS4 – Poloviční sníh vlevo (Obr. 12) 

• ZS5 – Poloviční sníh vpravo (Obr. 13) 

Je ovšem nutné zajistit, aby na konstrukci působil vždy jen jeden zatěžovací 

stav. Z tohoto důvodu jsou všechny tři zatěžovací stavy nastaveny jako výběrová 

skupina zatížení, což zajistí, že na budovu bude působit vždy jen jeden 

zatěžovací stav obsahující zatížení sněhem. 
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Obr. 11 Zatížení sněhem od ZS3 na rám č. 11 

 

Obr. 12 Zatížení sněhem od ZS4 na rám č. 11 
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Obr. 13 Zatížení sněhem od ZS5 na rám č. 11 
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Největší účinky od zatížení jsou způsobeny od zatížení větrem. To je 

modelováno jako liniové spojité zatížení na dílec a působí v lokálním systému 

souřadnic ve směru osy z na délku dílců střešní konstrukce. 

 

Obr. 14 Příklad zatížení větrem 

Budova se nachází ve III. větrné oblasti, v oblasti kategorie terénu II. Podle 

větrné oblasti je výchozí základní rychlost větru 27,5 m/s a dle kategorie terénu 

parametr drsnosti terénu z0=0,05m, minimální výška zmin=2m. Základní rychlost 

větru vb se vypočte z výrazu: 

𝑣𝑏 = 𝐶𝑑𝑖𝑟𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑣𝑏,0 
(2) 

kde vb  je základní rychlost větru 

 Cdir  je součinitel směru větru, doporučená hodnota 1,0 

 Cseason  je součinitel ročního období, doporučená hodnota 1,0 

Z uvedeného vzorce jde vidět, že hodnota základní rychlosti větru je tedy 

rovna 27,5 m/s. [4] 



27 

 

Jelikož nelze ovlivnit směr větru, je nutné uvažovat všechny možné stavy, 

které vzhledem k působení větru mohou nastat. Jedná se tedy o 4 různé směry 

větru, vždy kolmé k jedné straně budovy. Navíc, u příčného větru, je nutné 

uvažovat 2 stavy, které mohou dle normy nastat. Zatížení větrem bude tedy 

rozděleno do 6 zatěžovacích stavů. 

• ZS6 – Vítr příčný levý 1 

• ZS7 – Vítr příčný levý 2 

• ZS8 – Vítr příčný pravý 1 

• ZS9 – Vítr příčný pravý 2 

• ZS10 – Vítr podélný levý 

• ZS11 – Vítr podélný pravý 

Stejně jako u zatížení sněhem, i u větrného zatížení je nutné zajistit, aby 

působil na konstrukci v kombinaci vždy jen jeden zatěžovací stav od zatížení 

větrem. Proto je zatížení větrem taktéž výběrovou skupinou zatížení. 

Vzhledem ke měnícím se sklonům krokví a různých výškách na rámech 

bylo nutné spočítat zatížení způsobené od větru na každém rámu zvlášť. Ve 

zbytku této kapitoly je detailně rozebráno zatížení jen na jednom vybraném 

rámu (rám č. 11) a ostatní výsledky se nachází v přílohách.  Úhel levé krokve je 

44,385° a úhel pravé krokve je 53,988°. A taktéž z důvodu měnícího se úhlu jsem 

uvažoval pro ploché střechy součinitele vnějšího tlaku pro sedlové střechy 

(interpolací mezi úhly -5° - +5°). 

 

Prvně popisuji zatížení od větru na střešní konstrukci. Jako počáteční krok 

pro výpočet jsem si stanovil plochy dle normy, na kterých bude působit různě 

velké zatížení (Obr. 15). 
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Obr. 15 Rozdělení ploch ZS6 a ZS7 

 

Postup výpočtu: 

• parametr drsnosti terénu kr 

𝑘𝑟 = 0,19 (
𝑧0

𝑧0, 𝐼𝐼
)

0,07

= 0,19 (
0,05

0,05
)

0,07

= 0,19 
(3) 

• součinitel drsnosti terénu cr(z) 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
) = 0,19 ∙ 𝑙𝑛 (

3,32

0,05
) = 0,797 

(4) 

• střední rychlost větru vm(z) ve výšce z nad terénem 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧)𝑐𝑜(𝑧)𝑣𝑏 = 0,797 ∙ 1,0 ∙ 27,5 = 21,923 𝑚/𝑠 
(5) 

• intenzita turbulence lv(z) ve výšce z 

𝑙𝑣(𝑧) =
𝑘𝑙

𝑐𝑜 ∙ ln(𝑧 𝑧0⁄ )
=

1,0

1,0 ∙ 𝑙n (3,32 0,05⁄ )
= 0,238 

(6) 

• maximální dynamický tlak qp(z) 
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𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝑙𝑣(𝑧)] ∙
1

2
𝜌 ∙ 𝑣𝑚

2(𝑧) = [1 + 7 ∙ 0,238] ∙
1

2
1,25 ∗ 21,932

= 801,508 𝑁/𝑚2 

(7) 

• vnější tlak větru we 

𝑤𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) 
(8) 

• síla od větru Fw vypočtená ze součinitelů sil 

• pro získáním součinitelů vnějšího tlaku cpe,10 a cpe,1 je nutné nejdříve 

interpolovat mezi hodnotami cpe,i pro odpovídající úhel a následně 

znovu interpolovat mezi již interpolovanými hodnotami cpe,10 a cpe,1 

pro odpovídající zatěžovanou plochu (pokud je plocha větší než 10 

m2 nebo menší než 1 m2 použijí se přímo hodnoty cpe,10 nebo cpe,1) 

[4] 

Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

4,96 G -0,020 -0,061 -0,043 -34,828 -0,021 

>10 H -0,008 -0,008 -0,008 -0,007 -0,004 

2,71 J -0,300 -0,300 -0,300 -0,240 -0,144 

3,05 I -0,200 -0,200 -0,200 -0,160 -0,096 

Tabulka 3 Výpočet zatížení ZS6 

Dále je nutné stanovit účinky zatížení na stěnách. Norma hovoří jen o 

zatížení svislých stěn, proto jsem při výpočtech uvažoval šikmé stěny jako stěny 

svislé.  

𝐹𝑤 = 𝑤𝑒 ∙ 𝑍Š ∙ 0,001 
(9) 
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Obr. 16 Plochy čelních stěn při zatížení větrem ZS6, pohled ve směru osy x 

 

Obr. 17 Pohled na levou návětrnou stranu – plocha D 

 

Obr. 18 Pohled na pravou závětrnou stranu – plocha E 
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Výška 

stěny h 

[m] 

Největší 

šířka b 

[m] 

h/b cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

Levá strana 1,200 3,776 0,318 0,701 19,274 0,271 672,790 

Pravá 

strana 
1,105 3,776 0,293 0,701 19,274 0,271 672,790 

Tabulka 4 Výpočet zatížení od ZS6 na stěnách, část a) 

  

Zatěžovací 

plocha 

[m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] Fw [kN/m] 

Levá 

strana 
>10 D 0,709 - 0,709 477,034 0,286 

Pravá 

strana 
>10 E -0,318 - -0,318 -214,000 -0,128 

Tabulka 5 Výpočet zatížení od ZS6 na stěnách, část b) 

Z tabulky 4 je patrné, že i když jsou některé hodnoty závislé na výšce h 

(h=z), je dána výška zmin=2 m, která je minimální výškou uvažovanou pro 

počítané součinitele. A jelikož jsou výšky stěnových prvků menší než zmin, do 

výpočtů jsem uvažoval právě tuto minimální hodnotu. 

 

Obr. 19 Výsledné zatížení od ZS6 
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Další výpočty zatížení větrem jsou stejné, jako u větru příčného levého 1, 

proto budu dále vkládat jen tabulkové hodnoty s vypočítanými hodnotami. U 

tohoto zatěžovacího stavu je oproti ZS7 rozdíl v některých hodnotách užívaných 

součinitelích vnějšího tlaku cpe,10 a cpe,1. 

U větru působícího ze stejné strany zůstanou plochy stejné (Obr.15–17) 

• výpočet zatížení na střešní konstrukci 

cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

0,797 21,923 0,238 801,508 

Tabulka 6 Výpočet ZS7, střecha, část a) 

Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] Fw [kN/m] 

4,96 G 0,700 0,700 0,700 561,056 0,337 

20,5 H -0,008 -0,008 -0,008 -6,5714 0,2846 

2,71 J -0,3 -0,3 -240,5 -240,45 -0,0864 

3,05 I -0,2 -0,2 -0,2 -160,3 -0,0576 

Tabulka 7 Výpočet ZS7, střecha, část b) 

• výpočet zatížení na stěnách 

  

Výška 

stěny h 

[m] 

Největší 

šířka b 

[m] 

h/b cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

Levá strana 1,200 3,776 0,318 0,701 19,274 0,271 672,790 

Pravá 

strana 
1,105 3,776 0,293 0,701 19,274 0,271 672,790 

Tabulka 8 Výpočet ZS7, stěny, část a) 
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Zatěžovací 

plocha 

[m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] Fw [kN/m] 

Levá 

strana 
>10 D 0,709 - 0,709 477,034 0,286 

Pravá 

strana 
>10 E -0,318 - -0,318 -214,000 -0,128 

Tabulka 9 Výpočet ZS7, stěny, část b) 

 

Obr. 20 Výsledné zatížení od ZS7 
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• stanovení ploch pro působení zatížení 

 

Obr. 21 Rozdělení ploch ZS8 a ZS9 

 

• výpočet zatížení na střešní konstrukci 

cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

0,797 21,923 0,238 801,508 

Tabulka 10 Výpočet ZS8, střecha, část a) 

Zatěžovací 

plocha 

[m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] Fw [kN/m] 

I 6,910 -0,208 -0,208 -0,208 -166,873 -0,100 

J 2,690 -0,308 -0,308 -0,308 -247,024 -0,148 

H 3,057 0,419 0,419 0,419 336,185 0,202 

G 2,700 0,419 0,419 0,419 336,185 0,202 

Tabulka 11 Výpočet ZS8, střecha, část b) 
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Obr. 22 Plochy čelních stěn při zatížení větrem ZS8, pohled ve směru osy x 

 

Obr. 23 Pohled na levou závětrnou stranu – plocha E 

 

Obr. 24 Pohled na pravou návětrnou stranu – plocha D 
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• výpočet zatížení na stěnách 

  

Výška 

stěny h 

[m] 

Největší 

šířka b 

[m] 

h/b cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

Levá 

strana 
1,200 3,776 0,318 0,701 19,274 0,271 672,790 

Pravá 

strana 
1,105 3,776 0,293 0,701 19,274 0,271 672,790 

Tabulka 12 Výpočet ZS8, stěny, část a) 

  
Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

Levá 

strana 
>10 D 0,706 - 0,706 474,778 0,285 

Pravá 

strana 
>10 E -0,318 - -0,318 -214,000 -0,128 

Tabulka 13 Výpočet ZS8, stěny, část b) 

 

Obr. 25 Výsledné zatížení od ZS8 
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• výpočet zatížení na střešní konstrukci 

cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

0,797 21,923 0,238 801,508 

Tabulka 14 Výpočet ZS9, střecha, část a) 

Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] Fw [kN/m] 

I 6,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

J 2,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 3,057 0,660 0,660 0,660 528,931 0,317 

G 2,700 0,700 0,700 0,700 561,056 0,337 

Tabulka 15 Výpočet ZS9, střecha, část b) 

• výpočet zatížení na stěnách je stejné jako u ZS8 – vítr příčný pravý 1 

 

Obr. 26 Výsledné zatížení od ZS9 
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• stanovení ploch pro působení zatížení 

 

Obr. 27 Rozdělení ploch ZS10 

• výpočet zatížení na střešní konstrukci 

cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

0,797 21,923 0,238 801,508 

Tabulka 16 Výpočet ZS10, střecha, část a) 

Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

22,500 IL -0,896 -1,200 -0,896 -718,072 -0,431 

5,750 IP -1,280 -2,000 -1,620 -1298,511 -0,779 

Tabulka 17 Výpočet ZS10, střecha, část b) 

  



39 

 

• výpočet zatížení na stěnách 

 

Obr. 28 Pohled na čelní stěny – plocha D návětrná, plocha E závětrná 

 

Obr. 29 Pohled na levou boční stranu 

 

Obr. 30 Pohled na pravou boční stranu 
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Výška 

stěny h 

[m] 

Největší 

šířka b 

[m] 

h/b cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

Levá 

strana 
1,200 3,776 0,100 0,701 19,274 0,271 672,790 

Pravá 

strana 
1,105 3,776 0,092 0,701 19,274 0,271 672,790 

Tabulka 18 Výpočet ZS10, stěny, část a) 

  
Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

Levá 

strana 
>10 C -0,5 - -0,5 -336,395 -0,202 

Pravá 

strana 
>10 C -0,5 - -0,5 -336,395 -0,202 

Tabulka 19 Výpočet ZS10, stěny, část b) 

 

Obr. 31 Výsledné zatížení od ZS10 
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• stanovení ploch pro působení zatížení 

 

Obr. 32 Rozdělení ploch ZS11 

• výpočet zatížení na střešní konstrukci 

cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

0,797 21,923 0,238 801,508 

Tabulka 20 Výpočet ZS11, střecha, část a) 

Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe 

we 

[N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

>10 C -0,500 -0,500 -0,500 -400,754 -0,240 

5,760 C -0,500 -0,500 -0,500 -400,754 -0,240 

Tabulka 21 Výpočet ZS11, střecha, část b) 
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• výpočet zatížení na stěnách 

 

Obr. 33 Plochy čelních stěn – plocha D návětrná, plocha E závětrná 

 

Obr. 34 Pohled na levou boční stranu 

 

Obr. 35 Pohled na pravou boční stranu 
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Výška 

stěny h 

[m] 

Největší 

šířka b 

[m] 

h/b cr(z) vm(z) lv(z) qp(z) 

Levá 

strana 
1,200 3,776 0,100 0,701 19,274 0,271 672,790 

Pravá 

strana 
1,105 3,776 0,092 0,701 19,274 0,271 672,790 

Tabulka 22 Výpočet ZS11, stěny, část a) 

  
Zatěžovací 

plocha [m2] 

Označení 

plochy 
cpe,10 cpe,1 cpe we [N/m2] 

Fw 

[kN/m] 

Levá 

strana 
>10 C -0,5 - -0,5 -336,395 -0,202 

Pravá 

strana 
>10 C -0,5 - -0,5 -336,395 -0,202 

Tabulka 23 Výpočet ZS11, stěny, část b) 

 

Obr. 36 Výsledné zatížení od ZS11 
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Na mezní stav únosnosti (MSÚ) se posuzují veškeré prvky, které se na 

konstrukci nacházejí. U MSÚ se porovnávají účinky vnitřních sil vzniklé od 

zatížení a maximální únosnost daného prvku. Pokud je únosnost překonána, 

dochází ke ztrátě stability celé konstrukce nebo její části. 

Posouzení je provedeno v programu SCIA Engineer, která sama 

vyhodnocuje nejhorší možnou kombinaci daných zatížení a následně 

porovnává s možnou únosností. Posouzení jednoho prvku ověřím 

jednoduchým ručním výpočtem, abych zjistil, zda program počítá posouzení 

správně.  

 

Pro posouzení svislého sloupu jsem si vybral krajní sloup, který se nachází 

v 1. rámu. Rozhodující je posouzení na kombinovaný ohyb a osový tlak v místě 

uložení sloupu na ocelový rám. 

 

Obr. 37 Umístění svislého sloupu 
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• Rozhodující kombinace a vnitřní síly 

o 1,15*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS3+1,5*ZS8 

 

Obr. 38 Vnitřní síly na svislém sloupu 

• Posouzení 

•  

Obr. 39 Posouzení svislého sloupu 

• Ověření ručním výpočtem 

(
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑
)

2

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚,𝑧,𝑑

𝑓𝑚𝑧𝑑
≤ 1  

(10) 

(

𝑁𝐸𝑑
𝐴

𝑓𝑐,0,𝑑
)

2

+

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑤𝑒𝑙,𝑦

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑤𝑒𝑙,𝑧

𝑓𝑚𝑧𝑑

= (

−5,13
0,015
13800

)

2

+

2
3,75 ∙ 10−4

15200
+ 0,7 ∙

0,01
2,5 ∙ 10−4

16500
= 0,353 ≤ 1  

 

(
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑
)

2

+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+

𝜎𝑚,𝑧,𝑑

𝑓𝑚𝑧𝑑
≤ 1 

(11) 
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(

𝑁𝐸𝑑
𝐴

𝑓𝑐,0,𝑑
)

2

+ 𝑘𝑚

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑤𝑦,𝑒𝑙

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑤𝑧,𝑒𝑙

𝑓𝑚𝑧𝑑

= (

−5,13
0,015
13800

)

2

+ 0,7 ∙

2
3,75 ∙ 10−4

15200
+

0,01
2,5 ∙ 10−4

16500
= 0,249 ≤ 1 

 

• Vyhovuje [5] 

 

Obr. 40 Ohybový moment na svislém sloupu My,Ed 

 

Obr. 41 Ohybový moment na svislém sloupu Mz,Ed 

  



47 

 

 

Na prvního rámu jsou rozhodujícími posudky tyto: 

• Svislý sloup pravý – kombinovaný ohyb a osový tlak – 0,35, klíč 

kombinace ZS1+ZS2+1,5 ZS8 

• Spodní úložný trám – ohyb a kombinovaný ohyb a osový tlak – 0,29, 

klíč kombinace 1,15*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS3+1,5*ZS8 

• Levá krokev – ohyb a kombinovaný ohyb a osový tlak – 0,33, klíč 

kombinace 1,15*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS3+1,5*ZS8 

• Pravá krokev – kombinovaný ohyb a osový tlak – 0,36, klíč 

kombinace 1,15*ZS1++1,15*ZS2+0,75*ZS4+1,5*ZS8 

 

Obr. 42 Posouzení 1. rámu 

 

Při prohlédnutí posouzení na celé konstrukci lze vidět, že nejvíce 

namáhaným rámem je prostřední rám číslo 12. Proto je vhodné se podívat, jak 

je tento rám namáhán. 

• Spodní trám – klíč kombinace 1,15*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS3+ 

1,5*ZS7 
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Obr. 43 Vnitřní síly na spodním trámu 

 

Obr. 44 Posouzení spodního trámu 

• Šikmý sloup pravý – klíč kombinace 1,15*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS3+ 

1,5*ZS7 

 

Obr. 45 Vnitřní síly na pravém šikmém sloupu 

 

Obr. 46 Posouzení pravého šikmého sloupu 
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Obr. 47 Posouzení 12. rámu 

 

Na koncovém rámu se nachází krokev, která má nulový sklon. Klíč 

kombinace pro nejnepříznivější zatížení je 1,11*ZS1+1,15*ZS2+0,75*ZS5+ 

1,5*ZS7. 

  

Obr. 48 Vnitřní síly na krokvi u koncového rámu 

 

Obr. 49 Posouzení krokve na posledním rámu 



50 

 

 

Obr. 50 Posouzení posledního rámu 
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U konstrukce není důležité posoudit pouze možnost vyčerpání maximální 

únosnosti prvku, ale také možnost nadměrných deformací. Účinky způsobené 

zatížením totiž nemusí přesáhnout maximální únosnost, ovšem mohou 

způsobit deformace, které překročí povolené hodnoty. Tím by mohlo dojít 

k omezení provozuschopnosti konstrukce nebo narušení dalších materiálů, jako 

například povrchových úprav apod. Nadměrné deformace také narušují vzhled 

konstrukce. 

Jednotlivé dílce konstrukce nesmí přesáhnout limitní hodnoty. Ty jsou 

dány normou, a to ve dvou časových rovinách. První nastává ihned po zatížení 

konstrukce – winst. Druhý limitní průhyb se nazývá konečný průhyb a nastává po 

úplném dotvarování – winf. 

Pro prosté nosníky je mezní hodnotou pro winst průhyb do L/300 až L/500, 

pro konečný průhyb winf je mezní hodnotou L/150 až L/300. [5] 

 

Největší průhyb na konstrukci se nachází na koncovém rámu na krokvi. 

Vzniká od kombinace zatížení ZS1+ZS2+ZS7. Průhyb mírně překračuje povolené 

hodnoty (Obr. 51). 

 

Obr. 51 Maximální průhyb 
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Hodnota maximálního průhybu uy je 10,2 mm. Tento průhyb vzniká 

především od ZS7, protože na konstrukci působí velké zatížení sáním od 

příčného větru (Obr. 52). 

 

Obr. 52 Zatížení od ZS7 na koncový rám 

Je ovšem otázkou, zda na skutečné konstrukci bude vznikat takto velký 

průhyb, protože mu bude bránit opláštění. To bude spolupůsobit s konstrukcí a 

ve směry osy y bude bránit deformacím. 

Největší poměr skutečného ku limitnímu průhybu se nachází na šikmé 

stěně 5. rámu, a to o hodnotě 4,2 mm. 
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Obr. 53 Poměrná deformace na 5. rámu 

Je třeba také dbát na řádné ukotvení ke spodní stavbě, jelikož od některých 

kombinací vznikají záporné reakce a mohlo by dojít k nazdvižení z podpor. 

 



54 

 

 

Bakalářská práce se zabývala statickou analýzou dřevěné konstrukce. Tato 

budova má atypický tvar, a proto bylo velmi důležité správně definovat 

klimatická zatížení. Ty jsem stanovil na základě ČSN EN 1991-1, kdy jsem 

uvažoval klimatické podmínky pro skutečnou polohu stavby, a to pro obec 

Maříž. 

Konstrukce je spojena s ocelovým rámem, který tvoří část spodní stavby 

konstrukce, tuhými podporami ve všech směrech. Střešní konstrukce se 

v průběhu délky neustále mění, a to jak úhly, tak i tvarem. Proto bylo nezbytné 

si nejprve správně nadefinovat tvar střešní konstrukce na každém rámu a 

následně spočítat nahodilé zatížení od klimatických podmínek. Konstrukce je 

pro účely této práce vymodelována tak, že spojení jednotlivých rámů je řešeno 

pomocí spojující desky, která je k rámům připojena kloubově. Z tohoto důvodu 

nebyly tyto desky nijak posuzovány. 

Posouzení na mezní stav únosnosti byl proveden v programu SCIA 

Engineer, který si sám nadefinoval všechny možné kombinace zatížení ze 

zatěžovacích stavů. U většiny prvků bylo rozhodujícím posouzením na 

kombinaci dvojosého ohybu a osového tlaku. Všechny posuzované dílce 

vyhověly na podmínku únosnosti, a to s maximálním poměrem zatížení ku 

maximální únosnosti 0,68. Výpočet prováděný programem byl na jednoduchém 

ručním výpočtu ověřen, že funguje správě. 

Na mezní stav použitelnosti sice nevyhověl jeden prvek, ovšem tento 

výsledek je velmi zavádějící. Na mnou modelované konstrukci jsem spojení 

jednotlivých rámů vyřešil spojením deskou v rozích rámů. Díky tomu byla 

dosažena maximální hodnota průhybu uprostřed rozpětí prvku ve směru osy, 

ve které by bylo velmi pravděpodobně tomuto průhybu na reálné konstrukci 

zabráněno spojením nosné konstrukce s opláštěním z prkenného záklopu. 
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Vzhledem k výsledkům posudků na MSP a MSÚ je konstrukce navržená 

v optimálních dimenzích. Je totiž nutné uvážit i složitou tvarovost stavby a 

možné větší účinky od klimatických zatížení. Navíc lze očekávat zvětšení 

průhybů vlivem dotvarování což by mohlo u takto náročné konstrukce způsobit 

problémy. 
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Příloha č. 1 – Proměnné zatížení na zbylých rámech 


