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1 Zatížení 

1.1 Zatížení proměnné 

1.1.1 Zatížení sněhem 

Počáteční hodnoty: 

sněhová oblast III 

typ krajiny normální  

charakteristická hodnota zatížení sněhem  

sklon střechy  

tvarový součinitel zatížení sněhem  

součinitel expozice  

tepelný součinitel  

 

Výpočet zatížení sněhem [kN/m2]: 

 

Výpočet zatížení sněhem [kN/m]: 

osová vzdálenost střešní varianty A  

 

osová vzdálenost střešní varianty B  

 

1.1.2 Zatížení větrem – vodorovný 

větrná oblast II 

výchozí základní rychlost větru  

kategorie terénu III 

součinitel směru větru  

součinitel ročního období  

základní rychlost větru  
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měrná hmotnost vzduchu  

základní tlak větru  

výška zatížené obvodové stěny  

šířka budovy  

rozměr e  

součinitel expozice  

maximální dynamický tlak  

součinitel vnějšího tlaku (   

tlak větru na povrchy  

  

1.1.3 Užitné zatížení 

Zatížení [kN/m2]: 

Typ 

Zatížení 

charakter

. 

Dílčí 

souč. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m2] [-] [kN/m2] 

kategorie A1 qA1 1,500 1,5 2,250 

kategorie C1 

 (restaurace) 

qC1 
3,000 1,5 4,500 

kategorie H 

(střechy bez provozu) 

qH 
0,750 1,5 1,125 

 

Zatížení [kN/m]: 

Typ 

Zatížení 

charakter. 

Zatížení 

návrh. 

Osová 

vzdálenost 

Zatížení 

charakter. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m2] [kN/m2] [m] [kN/m] [kN/m] 

kategorie H 

(varianta A) 
0,750 1,125 

0,960 0,720 1,08 

kategorie H 

(varianta B) 
1,460 1,095 1,643 
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1.2 Stálé zatížení konstrukcí 

1.2.1 Skladba podlahy P2 

1 keramická dlažba 

2 lepící hmota Ceresit CM 12 "elastic" 

3 hydroizolační stěrka Ceresit CL 51 

4 topná rohož Ecofloor 

5 roznášení betonová mazanina, kari síť 4/150/150 

6 kročejová izolace Isover RigiFloor 4000 

7 nosná konstrukce Livetherm strop 300 (zdvojená) 

8 podhled SDK 

 

Zatížení podlahy: 

Vrstva 
Tloušťka 

Objem. 

hmotnost 

Plošná 

hmotnost 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[m] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1 0,010 2000 - 0,2 1,35 0,270 

2 0,008 - 2,6 0,026 1,35 0,035 

3 0,002 - 1,1 0,011 1,35 0,015 

4 0,004 - 0,5 0,005 1,35 0,007 

5 0,071 2500 - 1,750 1,35 2,363 

6 0,050 15 - 0,008 1,35 0,010 

7 0,300 453 - 4,530 1,35 6,116 

8 - - 14,0 0,140 1,35 0,189 

CELKEM STÁLÉ 

bez nosné konstrukce stropu 
gP2,1 2,140 - 2,889 

CELKEM STÁLÉ gP2 6,670 - 9,004 
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1.2.2 Skladba S1 s nosnou konstrukcí a podhledem 

1 Hydroizolace Dekplan 76 

2 Separace Filtek V 

3 Tepelná izolace Isover S 

4 Tepelná izolace Isover R 

5 Hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus 

6 Prkenné bednění Dekwood konstrukční řezivo 

7 nosná konstrukce varianty A, B, C  

8 podhled SDK 

Zatížení bez nosné konstrukce [kN/m2]: 

Vrstv

a 

Tloušťka 
Objem. 

hmotnost 

Plošná 

hmotnost 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[m] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1 0,002 - 2,4 0,024 1,35 0,032 

2 - - 0,1 0,001 1,35 0,002 

3 0,100 17,5 - 0,018 1,35 0,024 

4 0,160 14,2 - 0,023 1,35 0,031 

5 0,003 - 3,5 0,035 1,35 0,047 

6 0,050 420,0 - 0,210 1,35 0,284 

8 - - 14,0 0,140 1,35 0,189 

CELKEM STÁLÉ 

bez nosné konstrukce stropu 
gS1,1 0,450 - 0,607 

 

Zatížení bez nosné konstrukce [kN/m]: 

Typ 

Zatížení 

charakter. 

Zatížení 

návrh. 

Osová 

vzdálenost 

Zatížení 

charakter. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m2] [kN/m2] [m] [kN/m] [kN/m] 

gS1,1,A 0,450 0,607 0,960 0,432 0,583 

gS1,1,B 0,450 0,607 1,460 0,657 0,887 

 

Zatížení nosné konstrukce střechy [kN/m]: 

1 dřevěný lamelový nosník 220/460 varianta A 

2 dřevěný lamelový nosník 200/250(850) varianta B 
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Typ 

 Průřezová 

plocha 

Objem. 

hmotnost 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

 [m2] [kg/m3] [kN/m] [-] [kN/m] 

A gA 0,101 380,0 0,385 1,35 0,519 

B 
gB 0,110 

průměrná 
380,0 0,418 1,35 0,564 

 

Celkem stálé [kN/m]: 

Varianta 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m] [-] [kN/m] 

A gS1,A 0,816 1,35 1,102 

B gS1,B 1,075 1,35 1,451 

1.2.3 Skladba S2 s nosnou konstrukcí 

1 dlažba terraco 

2 podložky 

3 hydroizlace Elastek 40 Special Dekor 

4 hydroizolace Glastek 30 Sticker Ultra 

5 tepelná izolace Isover EPS 200 S 

6 hydroizolace Glastek AL 40 Mineral 

7 spádování keramzitbeton 

8 nosná konstrukce a) Livetherm strop 200 

 b) Livetherm strop 200 (zdvoj.) 
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Zatížení bez nosné konstrukce [kN/m2]: 

Vrstv

a 

Tloušťka 
Objem. 

hmotnost 

Plošná 

hmotnost 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[m] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1 0,0300 2300,0 - 0,690 1,35 0,932 

2 0,010 - - - - - 

3 0,0045 - 5,5 0,055 1,35 0,074 

4 0,0030 - 3,7 0,037 1,35 0,050 

5 0,2200 32,0 - 0,070 1,35 0,095 

6 0,0040 - 4,5 0,045 1,35 0,061 

7 0,1635 1000,0 - 1,775 1,35 2,396 

8a 0,200 314,0 - 3,140 
1,35 

4,239 

8b 0,200 347,0 - 3,470 4,685 

CELKEM STÁLÉ 

bez nosné konstrukce stropu 
gS2,1 2,695 - 3,639 

CELKEM STÁLÉ 

livetherm strop 200 
gS2,a 5,835 - 7,878 

CELKEM STÁLÉ 

livetherm strop 220 (zdvojené) 
gS2,b 6,165 - 8,324 

1.2.4 Skladba S3 s nosnou konstrukcí a omítkou 

1 hydroizolace Elastek 40 Special Dekor 

2 hydroizolace Glastek 30 Sticker Ultra 

3 tepelná izolace Isover EPS 100 

4 hydroizolace Glastek AL 40 Mineral 

5 penetrace Dekprimer 

6 nosná konstrukce stropní panel Spiroll 

7 omítka Baumit hlazená omítka 
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Zatížení bez nosné konstrukce [kN/m2]: 

Vrstv

a 

Tloušťka 
Objem. 

hmotnost 

Plošná 

hmotnost 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[m] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1 0,0045 - 5,5 0,055 1,35 0,074 

2 0,0030 - 3,7 0,037 1,35 0,050 

3 0,2400 23,0 - 0,055 1,35 0,074 

4 0,0040 - 4,5 0,045 1,35 0,061 

7 0,0080 1600,0 - 0,128 1,35 0,173 

CELKEM STÁLÉ 

bez nosné konstrukce stropu 
gS3,1 0,320 - 0,354 

 

Zatížení nosné konstrukce střechy [kN/m2]: 

1 stropní panel Spiroll Varianta C 

Varianta 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m] [-] [kN/m] 

C gC 4,58 1,35 6,183 

 

Celkem stálé [kN/m2]: 

Varianta 

Zatížení 

charakter. 
Dílčí souč. 

Zatížení 

návrh. 

[kN/m] [-] [kN/m] 

C gS3,C 4,900 1,35 6,537 
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2 Návrh stropů Livetherm 

Hodnoty pro ověření únosnosti jsou převzaty ze statických tabulek udávaných 

výrobcem Livetherm (viz. příloha č. 1, viz příloha č. 2) 

2.1 Livetherm strop 300 

Ve vnitřních prostorách objektu byla navržena stropní nosná konstrukce Livetherm 

strop 300 o celkové tloušťce 300mm. Dle rozponů nosných zdí budou použity stropní 

trámce Livetherm o následujících délkách: 

nosník N1 8200mm 

nosník N4 8000mm 

nosník N5 6400mm 

nosník N6 5400mm 

2.1.1 Kategorice C1 

výpočet proveden pro nosník (zdvojený) N1 – 8200 

délka nosníku 8,200m 

osová vzdálenost nosníků  

 

Dle charakteristického zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 
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Dle návrhového zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle maximální ohybového momentu: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle posouvající síly: 

 

 

 VYHOVUJE 

2.1.2 Kategorie A1 

Výpočet proveden pro nejdelší nosník (N4 – 8000), který má rozpětí o délce 8,000m. 

Ostatní nosníky se stejným zatížením vyhoví, jelikož dle tabulek únosnosti mají 

udávanou vyšší únosnost a to jak při ověření dle zatížení, tak při ověření z hlediska 

ohybových momentů a posouvajících sil. 

osová vzdálenost nosníků  

 

Dle charakteristického zatížení: 
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 VYHOVUJE 

Dle návrhového zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle maximální ohybového momentu: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle posouvající síly: 

 

 

 VYHOVUJE 

2.2 Livetherm strop 200 

V rámci pochozích teras objektu byl za nosnou konstrukci navržen Livetherm strop 

200 o celkové tloušťce 200mm. Dle rozponů zdí budou použity stropní trámce 

následujících délek: 

nosník N2 3600mm 

nosník N3 1800mm 

nosník N7 2000mm 

2.2.1 Kategorie C1 

Výpočet proveden pro nejdelší nosník (N2 – 3600), který má rozpětí o délce 3,600m. 

Ostatní nosníky se stejným zatížením vyhoví, jelikož dle tabulek únosnosti mají 

udávanou vyšší únosnost a to jak při ověření dle zatížení, tak při ověření z hlediska 

ohybových momentů a posouvajících sil. 

osová vzdálenost nosníků  
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Dle charakteristického zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle návrhového zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle maximální ohybového momentu: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle posouvající síly: 

 

 

 VYHOVUJE 

2.2.2 Kategorie A1 

výpočet proveden pro nosník N7 – 2000 

délka nosníku 2,000m 
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osová vzdálenost nosníků  

 

Dle charakteristického zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle návrhového zatížení: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle maximální ohybového momentu: 

 

 

 VYHOVUJE 

Dle posouvající síly: 

 

 

 VYHOVUJE 
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3 Střešní konstrukce – varianta A 

Jedná se o dřevěný lepený lamelový nosník s konstantním průřezem 220/460. 

3.1 Část střechy I 

Geometrie nosníku: 

OBRAZEK 

celková délka  

interval ab  

interval bc  

interval cd  

3.1.1 Materiál 

třída pevnosti GL24h 

hustota  

třída provozu 2 

zatížení stálé 

modifikační součinitel  

deformační součinitel  

součinitel materiálu  

pevnost v ohybu  

  

  

pevnost ve smyku  

  

průměrná hodnota modulu pružnosti  

(rovnoběžně s vlákny) 

5% kvantil modulu pružnosti  

(kolmo k vláknům) 



- 17 - 

 

3.1.2 Návrh průřezu 

Průřezové charakteristiky: 

výška  

šířka  

plocha průřezu  

  

průřezový modul  

moment setrvačnosti  

Vnitřní síly na prvku: 

 

Výpočet proveden pomocí programu Scia Engineer (viz příloha č. 3) 

Vstupní zatížení stálé  

Vstupní zatížení proměnné 

 užitné  

 sníh  

maximální ohybový moment  

reakce v podpoře B  

reakce v podpoře C  

3.1.3 Posouzení průřezu na MSÚ 

Ohyb: 

kritické napětí za ohybu  
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poměrná štíhlost  

součinitel  

návrhová pevnost v ohybu  

posouzení 

 

 VYHOVUJE 

Smyk: 

návrhová pevnost ve smyku  

posouzení 

 VYHOVUJE 

3.1.4 Posouzení průřezu na MSP 

 

jednotkové zatížení  

průhyb od jednotkového zatížení 

 

okamžitý průhyb od stálého zatížení  

  

okamžitý průhyb od proměnného zatížení  

  

okamžitý průhyb  

 VYHOVUJE 

konečný průhyb  

 

 

posouzení 

  VYHOVUJE 
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3.2 Část střechy II 

Materiál, průřezové charakteristiky a uvedené zatížení je shodné s návrhem nosníku 

varianty A v části střechy I. 

Geometrie nosníku: 

OBRAZEK 

celková délka  

interval ab  

interval bc  

interval cd  

Vnitřní síly na prvku: 

 

Výpočet proveden pomocí programu Scia Engineer (viz příloha č. 4) 

Vstupní zatížení je shodné se vstupním zatížením varianty A uvedeném v části textu 

Část střechy I. 

maximální ohybový moment  

reakce v podpoře B  

reakce v podpoře C  

3.2.1 Posouzení průřezu na MSÚ 

Ohyb: 

kritické napětí za ohybu  
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poměrná štíhlost  

součinitel  

návrhová pevnost v ohybu  

posouzení 

 

 VYHOVUJE 

Smyk: 

návrhová pevnost ve smyku  

posouzení 

 VYHOVUJE 

3.2.1 Posouzení průřezu na MSP 

 

jednotkové zatížení  

průhyb od jednotkového zatížení 

 

okamžitý průhyb od stálého zatížení  

  

okamžitý průhyb od proměnného zatížení  

  

okamžitý průhyb  

 VYHOVUJE 

konečný průhyb  

 

 

posouzení 

  VYHOVUJE 
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4 Střešní konstrukce - Varianta B 

(Výpočet k prohlubující části) 

Jedná se o pultový vazník z lepeného lamelového dřeva, které se svými vlastnostmi 

shoduje s parametry lepeného lamelového dřeva varianty A. 

4.1 Část střechy I 

Geometrie nosníku: 

OBRAZEK 

celková délka  

interval ab  

interval bc  

interval cd  

4.1.1 Návrh průřezu 

třída provozu 2 

zatížení stálé 

modifikační součinitel  

deformační součinitel  

Průřezové charakteristiky: 

výška minimální  

výška maximální  

výška průměrná  

šířka  

moment setrvačnosti pro průměrnou výšku  
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Vnitřní síly na prvku: 

 

Výpočet proveden pomocí programu Scia Engineer (viz příloha č. 5) 

Vstupní zatížení stálé  

Vstupní zatížení proměnné 

 užitné  

 sníh  

maximální ohybový moment 

 vzdálenost od kraje  

 výška průřezu  

reakce v podpoře B  

reakce v podpoře C  

 výška průřezu nad podporou C  

4.1.1 Posouzení průřezu na MSÚ 

Ohyb: 

návrhové napětí v ohybu  

součinitel pro napětí v tlaku  
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posouzení 

 

 VYHOVUJE 

návrhové napětí v ohybu  

 

součinitel pro napětí v tlaku  

 

 

posouzení 

 

 VYHOVUJE 

Smyk: 

návrhová pevnost ve smyku v podporách 

 

  

posouzení 

 VYHOVUJE 

4.1.2 Posouzení průřezu na MSP 

 

jednotkové zatížení  

průhyb od jednotkového zatížení 

 

okamžitý průhyb od stálého zatížení  

  

okamžitý průhyb od proměnného zatížení  
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okamžitý průhyb  

 VYHOVUJE 

konečný průhyb  

 

 

posouzení 

  VYHOVUJE 

4.1 Část střechy II 

Materiál je shodný s materiálem uvedeným ve variantě A Průřezové charakteristiky a 

uvedené zatížení je shodné s návrhem nosníku varianty B v části střechy I. 

Geometrie nosníku: 

OBRAZEK 

celková délka  

interval ab  

interval bc  

interval cd  
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Vnitřní síly na prvku: 

 

Výpočet proveden programem Scia Engineer (vit příloha č. 6) 

maximální ohybový moment 

 vzdálenost od kraje  

 výška průřezu  

reakce v podpoře B  

 výška průřezu nad podporou B  

reakce v podpoře C  

4.1.1 Posouzení průřezu na MSÚ 

Ohyb: 

návrhové napětí v ohybu  

součinitel pro napětí v tlaku  

posouzení 

 

 VYHOVUJE 

návrhové napětí v ohybu  

 

součinitel pro napětí v tlaku  
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posouzení 

 

 VYHOVUJE 

Smyk: 

návrhová pevnost ve smyku v podporách  

 

posouzení 

 VYHOVUJE 

4.1.2 Posouzení průřezu na MSP 

 

jednotkové zatížení  

průhyb od jednotkového zatížení  

  

okamžitý průhyb od stálého zatížení  

  

okamžitý průhyb od proměnného zatížení  

  

okamžitý průhyb  

 VYHOVUJE 

konečný průhyb  
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posouzení 

  VYHOVUJE 
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5 Střešní konstrukce – varianta C 

(Výpočet k prohlubující části) 

Hodnoty pro ověření únosnosti jsou převzaty ze statických tabulek udávaných 

výrobcem Prefa Brno (viz. příloha č. 7, 8) 

5.1 Stropní panel Spiroll PPD320/335 

5.1.1 Část I 

Geometrie panelu: 

celková délka  

Panel bude muset být uříznut na požadovanou délku. 

interval ab  

interval bc  

interval cd  

Návrhové zatížení panelu: 

kombinační součinitel  

návrhový koeficient  

návrhový koeficient  

výpočet zatížení pro statické posouzení (rovnice 6.10b, ČSN EN 1990) 

 

 

Vnitřní síly na prvku 

Výpočet proveden programem Scia Engineer (viz příloha č. 9) 

reakce B  

reakce A  

maximální ohybový moment  

Posouzení dle maximálního ohybového momentu: 

 

 VYHOVUJE 

Dle posouvající síly: 

 VYHOVUJE  
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6 Dřevěné konstrukční prvky 

6.1 Trám T1 

Jedná se o dřevěný trám ze dřeva třídy pevnosti C24 o rozměrech 300/300mm, který 

podpírá střechu v části I. 

O návrhu rozhodoval smyk. 

Geometrie trámu: 

OBRAZEK 

výška  

šířka  

celková délka  

interval ab  

interval bc  

6.1.1 Materiál 

třída pevnosti C24 

hustota  

součinitel materiálu  

třída provozu 2 

zatížení stálé 

modifikační součinitel  

deformační součinitel  

pevnost v ohybu  

  

  

pevnost ve smyku  

  

průměrná hodnota modulu pružnosti  

(rovnoběžně s vlákny) 
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5% kvantil modulu pružnosti  

(kolmo k vláknům) 

6.1.2 Návrh průřezu 

Průřezové charakteristiky: 

plocha průřezu  

  

průřezový modul  

moment setrvačnosti  

Vnitřní síly na prvku: 

 

Výpočet proveden pomocí programu Scia Engineer (viz příloha č. 10) 

Vstupní zatížení stálé  

Vstupní zatížení proměnné 

 užitné  

 sníh  

maximální ohybový moment  

maximální posouvající sílá  

reakce v podpoře A  

reakce v podpoře B  

reakce v podpoře C  
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6.1.3 Posouzení průřezu na MSÚ 

Ohyb: 

kritické napětí za ohybu  

 

poměrná štíhlost  

součinitel  

návrhová pevnost v ohybu  

posouzení 

 

 VYHOVUJE 

Smyk: 

návrhová pevnost ve smyku  

posouzení 

 VYHOVUJE 

6.1.4 Posouzení průřezu na MSP 

 

jednotkové zatížení  

průhyb od jednotkového zatížení  

  

okamžitý průhyb od stálého zatížení  

  

okamžitý průhyb od proměnného zatížení  

  

okamžitý průhyb  

 VYHOVUJE 
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konečný průhyb  

 

 

posouzení 

  VYHOVUJE 

6.2 Sloup SL2 

Návrh prostředního sloupu podpírajícího trám nesoucí střechu 

Geometrie sloupu: 

délka  

efektivní délka   

čtvercový průřez  

Návrhové zatížení: 

užitné zatížení  

zatížení sněhem  

stálé zatížení střechy (vztaženo na osovou 

vzdálenost vazníků 0,96m)  

stálé zatížení střechy (vztaženo na m
2
)  

zatěžovací délka  

  

Návrhová tlaková síla na sloup  

 

6.2.1 Materiál 

třída pevnosti C24 

součinitel materiálu  

třída provozu 2 

zatížení stálé 
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modifikační součinitel  

5% kvantil modulu pružnosti  

(kolmo k vláknům) 

tlak rovnoběžně s vlákny  

  

  

6.2.1 Návrh průřezu 

Průřezové charakteristiky: 

plocha průřezu  

  

moment setrvačnosti  

poloměr setrvačnosti  

Štíhlostní poměry: 

  

kritické napětí  

vybočení  

Vzpěrnost: 

  

součinitel vzpěrnosti  

 

  

posouzení 

 

 VYHOVUJE 
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7 Obvodové stěny 

7.1 Východní stěna 

tloušťka stěn  

výška stěny 1NP  

výška stěny 2NP  

délka stěny 1NP  

výpočet na běžný metr  

součinitel podepření okraje stěny  

výška stěny 1NP efektivní  

7.1.1 Materiál 

součinitel spolehlivosti zdiva  (kategorie II) 

pevnost zdiva v tlaku  

  

hmotnost stěny  
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7.1.2 Působící síly 

 

Zatížení: 

užitné zatížení  

zatížení sněhem  

stálé zatížení střechy (vztaženo na osovou 

vzdálenost vazníků 0,96m)  

stálé zatížení střechy (vztaženo na m2
)  

tíha v polovině stěny 1NP    

  

tíha stěny 2NP   

  

zatěžovací šířka střešní konstrukce  

svislé zatížení v polovině stěny 1NP  
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Momenty: 

moment od svislého zatížení v polovině stěny   

moment od vodorovného zatížení v polovině stěny  

 

7.1.3 Únosnost stěny v tlaku 

výstřednost normálové síly v polovině stěny 

 od svislého zatížení  

 od vodorovného zatížení  

počáteční výstřednost  

výstřednost o zatížení sv. a vod. a imperfekcí  

  

zmenšující součinitel  

  

  

  

  

  

návrhová únosnost  

 

posouzení 

 VYHOVUJE 
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