
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ 

 
 
 
 

PŘÍLOHA B 
STATICKÉ POSOUZENÍ  
KONSTRUKCE KROVU 

 
 
 

 
 
 

2022        Jiří Petráš 
 



II 
 

Obsah 
B.1. Zatížení stálé................................................................................................ III 

B.1.1 Vlastní tíha ................................................................................................ III 

B.1.2 Ostatní stálé zatížení ................................................................................. III 

B.2 Zatížení proměnné ....................................................................................... III 

B.2.1 Užitné zatížení (ZS1) .................................................................................. III 

B.2.2  Zatížení sněhem (ZS2) .............................................................................. III 

B.2.3 Zatížení větrem (ZS3, ZS4) ........................................................................ IV 

B.2.3.1 Rychlost a tlak větru .......................................................................... IV 

B.2.3.2 Kvazistatická odezva .......................................................................... VI 

B.3 Model krovu ................................................................................................ IX 

B.3.1  Model krovu po sanaci dřevěných prvků ................................................. IX 

B.3.2  Model krovu s přidáním pásků .............................................................. XIV 

 

B.4 Posouzení dřevěných prvků krovu  

 B.4.1 Krokev  

 B.4.2 Vaznice  

 B.4.3 Šikmý sloupek  

 B.4.4 Vazný trám  

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

B.1. Zatížení stálé  

B.1.1 Vlastní tíha  

Vlastní tíha konstrukce je automaticky generována statickým softwarem SCIA 

Engineer 20. 

B.1.2 Ostatní stálé zatížení 

 
Obrázek 1 – Nově navržená skladba střešního pláště  

Plošné zatížení nového střešního pláště je uvažováno o hodnotě 0,75 kN/m2. 

Zatěžovací šířka je rovna hodnotě 1,18 m.  

B.2 Zatížení proměnné 

B.2.1 Užitné zatížení (ZS1) 

Užitné zatížení nebylo ve statickém výpočtu uvažováno.  

B.2.2  Zatížení sněhem (ZS2) 

Výpočet zatížení sněhem byl proveden dle ČSN EN 1991-1-3 [17].  

Místo stavby: Blevice u Prahy  

Sklon střechy: 35 ° 
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Sněhová oblast I.  (převzato z mapy sněhových oblastí na území ČR [17])  

 charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 0,70 kN/m2 

Dílčí součinitele zatížení:  

 tvarový součinitel zatížení sněhem μ1 = 0,67 pro střechu o sklonu 35° 

 součinitel expozice Ce = 1 

 součinitel tepla Ct = 1 

Výpočet zatížení sněhem  

𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝑠 = 0,67 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,70 = 𝟎, 𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Zatěžovací šířka je rovna hodnotě 1,18 m. 

B.2.3 Zatížení větrem (ZS3, ZS4)  

Výpočet zatížení větrem byl proveden dle ČSN EN 1991-1-4 [18].  

Místo stavby: Blevice u Prahy 

Sklon střechy: 35 ° 

B.2.3.1 Rychlost a tlak větru  

Větrová oblast II.  (převzato z mapy větrových oblastí na území ČR [18])  

 výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25,0 m/s 

Povětrnostní podmínky  

Základní rychlost větru  

 součinitel směru větru cdir = 1,0 

 součinitel ročního období cseason = 1,0 

 výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25,0 m/s 

Výpočet základní rychlosti větru  

𝑣 = 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝑣 , = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25 𝑚/𝑠 

Základní tlak větru  

 hustota vzduchu ρ = 1,25 kg/m3 

 základní rychlost větru vb = 25 m/s 
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Výpočet základního tlaku větru  

𝑞 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣 =

1

2
∙ 1,25 ∙ 25 = 390,625 𝑁/𝑚 = 0,39 𝑘𝑁/𝑚  

Místní vlivy 

Blevice spadají do kategorie terénu III. dle [18].   

Součinitel ortografie  

 pro většinu návrhových situací c0(z) = 1,0  

Součinitel drsnosti terénu 

 parametr drsnosti terénu z0 = 0,3 m pro kategorie terénu III. 

 minimální výška zmin = 5 m 

 součinitel z0,II = 0,05 m 

 součinitel terénu 𝑘 = 0,19 ∙
,

,

= 0,19 ∙
,

,

,

= 0,215 

Výpočet součinitele drsnosti terénu 

 výška objektu od terénu z = cca 10,67 m 

𝑐 (𝑧) = 𝑘 ∙ ln
𝑧

𝑧
= 0,215 ∙ ln

10,67

0,3
= 0,77 

Střední rychlost větru  

Výpočet střední rychlosti větru  

𝑣 (𝑧) = 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑣 = 0,77 ∙ 1,0 ∙ 25 = 19,25 𝑚/𝑠 

Charakteristický maximální dynamický tlak 

 základní tlak větru qb = 0,39 kN/m2 

 součinitel ortografie c0(z) = 1,0 

 součinitel expozice ce = 1,75 dle kategorie terénu a výšky objektu  

Intenzita turbulence  

 součinitel turbulence kI = 1,0  
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Výpočet intenzity turbulence  

𝐼 (𝑧) =
𝑘

𝑐 (𝑧) ∙ ln
𝑧
𝑧

=
1,0

1,0 ∙ ln
10,67

0,3

= 0,28 

Výpočet maximálního dynamického tlaku  

𝑞 (𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼 (𝑧)] ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣 = 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑞 (𝑧) = 1,75 ∙ 0,39 

𝑞 (𝑧) = 0,68  𝑘𝑁/𝑚  

B.2.3.2 Kvazistatická odezva   

Tlak větru 

  Tlak větru na vnější povrch  

 maximální dynamický tlak větru qp (ze) = 0,68 kN/m2 

 součinitele vnějšího tlaku cpe,10 pro valbové střechy pozemních staveb  

Vzorec pro výpočet tlaku větru na vnější povrch  

𝑤 = 𝑞 (𝑧) ∙ 𝑐 ,  

S využitím normy [18] byly spočteny jednotlivé hodnoty tlaků větru na střešní 

konstrukci.  

a) Příčný vítr na střechu (0°) – ZS3 

 b = 30,06 m 

 h = 10,67 m  

 e = min (b; 2h) = 21,34 m  

 e/10 = 2,134 m  

 e/4 = 5,335 m  

 

 

 Obrázek 2 – Větrné oblasti při 

působení příčného větru  
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Obrázek 3 – Větrné oblasti při působení 

podélného větru 

Tabulka 1 – Zatížení od příčného větru na jednotlivé oblasti střešní roviny  

  cpe,10 we,k [kN/m2] γQ we,d [kN/m2] 

F 
-0,33 -0,228 1,5 -0,342 
0,57 0,387 1,5 0,581 

G 
-0,33 -0,228 1,5 -0,342 
0,70 0,479 1,5 0,718 

H 
-0,13 -0,091 1,5 -0,137 
0,47 0,319 1,5 0,479 

I 
-0,37 -0,251 1,5 -0,376 

- - - - 

J 
-0,67 -0,456 1,5 -0,684 

- - - - 

K 
-0,43 -0,296 1,5 -0,444 

- - - - 

L 
-1,37 -0,934 1,5 -1,401 

- - - - 

M 
-0,80 -0,547 1,5 -0,820 

- - - - 

N 
-0,20 -0,137 1,5 -0,205 

- - - - 
 

Pozn. Ve statickém výpočtu byly uvažovány zvýrazněné hodnoty zatížení. 

Zatěžovací šířka je rovna hodnotě 1,18 m.  

 

b) Podélný vítr na střechu (90°) – ZS4 

 b = 12,21 m 

 h = 10,67 m  

 e = min (b; 2h) = 12,21 m  

 e/10 = 1,221 m  

 e/4 = 3,053 m 

 e/2 = 6,105 m  
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Tabulka 2 – Zatížení od podélného větru na jednotlivé oblasti střešní roviny 

  cpe,10 we,k [kN/m2] γQ we,d [kN/m2] 

F 
-0,33 -0,228 1,5 -0,342 
0,57 0,387 1,5 0,581 

G 
-0,33 -0,228 1,5 -0,342 
0,70 0,479 1,5 0,718 

H 
-0,13 -0,091 1,5 -0,137 
0,47 0,319 1,5 0,479 

I 
-0,37 -0,251 1,5 -0,376 

- - - - 

J 
-0,67 -0,456 1,5 -0,684 

- - 1,5 - 

K 
-0,43 -0,296 1,5 -0,444 

- - 1,5 - 

L 
-1,37 -0,934 1,5 -1,401 

- - 1,5 - 

M 
-0,80 -0,547 1,5 -0,820 

- - - - 

N 
-0,20 -0,137 1,5 -0,205 

- - 1,5 - 
 

Pozn. Ve statickém výpočtu byly uvažovány zvýrazněné hodnoty zatížení. 

Zatěžovací šířka je rovna hodnotě 1,18 m.   
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B.3 Model krovu 

  B.3.1  Model krovu po sanaci dřevěných prvků  

 
Obrázek 4 – Plná vazba ležaté stolice krovu řešeného objektu  

 
Obrázek 5 – Výpočetní model krovu  
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Obrázek 6 – Vizualizace výpočetního modelu krovu  

 
Obrázek 7 – Zatížení plné vazby krovu ostatní stálým zatížením (ZS2)  

 
Obrázek 8 – Zatížení plné vazby krovu sněhem (ZS3)  
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Obrázek 9 – Zatížení plné vazby krovu příčným větrem (ZS4)  

 
Obrázek 10 – Zatížení plné vazby krovu podélným větrem (ZS5) 

Posouzení nosných prvků plné typické plné vazby krovu je provedeno dle ČSN 

EN 1990, kombinace zatížení MSÚ – sada B [19] s využitím textového 

a výpočtového editoru PTC Mathcad v kapitole B.4. Na následujících obrázcích 

11,12 a 13 jsou zobrazeny vnitřní síly (N, Vz, My) a na obrázcích 14 a 15 je 

zobrazeno posouzení MSÚ.  
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Obrázek 11 – Normálové síly N [kN] při kombinaci zatížení MSÚ – sada B [19] 

 
Obrázek 12 – Posouvající síly Vz [kN] při kombinaci zatížení MSÚ – sada B [19] 

 
Obrázek 13 – Momenty My [kNm] při kombinaci zatížení MSÚ – sada B [19] 
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Obrázek 14 – Posudek MSÚ plné vazby krovu 

 

 

 

Obrázek 15 – Posouzení MSÚ, červeně zvýrazněny prvky nevyhovující prvky – vaznice viz B.4 
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  B.3.2  Model krovu s přidáním pásků  

 
Obrázek 16 – Plná vazba ležaté stolice krovu řešeného objektu s přidanými pásky 

 
Obrázek 17 – Výpočetní model krovu 

 

 
Obrázek 18 – Vizualizace výpočetního modelu krovu  
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Obrázek 19 – Posouzení MSÚ  



B.4 Posouzení dřevěných prvků krovu

B.4.1 Krokev 

- délka krokví uvažována jako vzdálenost od pozednice k vaznici ( )≔l 3.95 m

- krokev z rostlého dřeva C24

- třída provozu 2, doba trvání zatížení: krátkodobé ≔kmod 0.9 ≔kdef 0.8

- součinitel pro rostlé dřevo ≔γm 1.3

Charakteristická pevnost 

v ohybu ≔fm;k 24 MPa

ve smyku ≔fv;k 4 MPa

v tlaku rovnoběžně s vlákny ≔fc;0;k 21 MPa

Návrhová pevnost 

v ohybu ≔fm;d =⋅kmod ――
fm;k

γm
16.615 MPa

ve smyku ≔fv;d =⋅kmod ――
fv;k
γm

2.769 MPa

v tlaku rovnoběžně s vlákny ≔fc;0;d =⋅kmod ――
fc;0;k
γm

14.538 MPa

Normálová síla N [kN] - MSÚ B ≔NEd 20.97 kN Pozn. Vyloučení tahu 

≔MEd ⋅2.99 kN mOhybový moment My [kNm] - MSÚ B

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Ohybový moment My [kNm] - MSÚ B ≔MEd ⋅2.99 kN m

Posouvající síly Vz [kN] - MSÚ B ≔VEd 14.73 kN

Průhyb od stálého zatížení ≔winst;gk 3.2 mm

Průhyb zatížení sněhem ≔winst;sk 1.6 mm

Průhyb od zatížení větrem ≔winst;vk 3.2 mm

Předběžné posouzení rozměrů průřezu 

=MEd 2.99 ⋅kN m ≔bk 130 mm ≔hk 150 mm

≔Wmin =⋅⋅―
1
6

bk hk
2 ⎛⎝ ⋅4.875 105 ⎞⎠ mm 3 ≥ =――

MEd

fm;d

⎛⎝ ⋅1.8 105 ⎞⎠ mm 3

1. MS (MSÚ)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



1. MS (MSÚ)

1) Posouzení na tlak 

≔σc;0;d =――
NEd

⋅bk hk
1.075 MPa

=――
σc;0;d

fc;0;d
0.074 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

2) Posouzení na ohyb

=MEd 2.99 ⋅kN m ≔Wskut =⋅⋅―
1
6

bk hk
2 ⎛⎝ ⋅4.875 105 ⎞⎠ mm 3

≔σm;d =――
MEd

Wskut

6.133 MPa

=――
σm;d

fm;d

0.369 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

Kombinace tlaku za ohybu 

=+
⎛
⎜
⎝
――
σc;0;d

fc;0;d

⎞
⎟
⎠

2 ⎛
⎜
⎝
――
σm;d

fm;d

⎞
⎟
⎠

0.375 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

3) Posouzení na smyk 

=VEd 14.73 kN

≔bef =⋅―
2
3

bk 86.667 mm

≔τv;d =―――
⋅3 VEd

⋅⋅2 bef hk
1.7 MPa

=――
τv;d
fv;d

0.614 ≤ 1,0 Vyhovuje. 
Vyhovuje na MSÚ.

2. MS (MSP)

1) Posouzení průhybu 

A) Průhyb okamžitý

≔winst =++winst;gk winst;sk winst;vk 8 mm ≤ =――
l

300
13.167 mm

Vyhovuje.

B) Průhyb konečný 

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



B) Průhyb konečný 

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.6 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;I =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 9.28 mm

=wnet;fin;I 9.28 mm ≤ =――
l

250
15.8 mm

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.5 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;II =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 9.76 mm

=wnet;fin;II 9.76 mm ≤ =――
l

250
15.8 mm

Vyhovuje. 

Vyhovuje na MSP.

Krokev z dřeva C24 o rozměrech x vyhovuje.=bk 130 mm =hk 150 mm

B.4.2 Vaznice

- vaznice podpírána plnou vazbou po 4,725 metrech ( )≔l 4.73 m

- vaznice z rostlého dřeva C24 

- třída provozu 2, doba trvání zatížení: krátkodobé ≔kmod 0.9 ≔kdef 0.8

- součinitel pro rostlé dřevo ≔γm 1.3

Charakteristická pevnost 

v ohybu ≔fm;k 24 MPa

ve smyku ≔fv;k 4 MPa

Návrhová pevnost 

v ohybu ≔fm;d =⋅kmod ――
fm;k

γm
16.615 MPa

ve smyku ≔fv;d =⋅kmod ――
fv;k
γm

2.769 MPa

≔MEd;y ⋅11.39 kN mOhybový moment My [kNm] - MSÚ B

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Ohybový moment My [kNm] - MSÚ B ≔MEd;y ⋅11.39 kN m

Ohybový moment Mz [kNm] - MSÚ B ≔MEd;z ⋅5.58 kN m

Posouvající síla Vz [kN] - MSÚ B ≔VEd 7.57 kN

≔winst;gk 13 mmPrůhyb od stálého zatížení

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Průhyb od stálého zatížení ≔winst;gk 13 mm

Průhyb od sněhu ≔winst;sk 6.6 mm

Průhyb od větru ≔winst;vk 4.5 mm

Předběžné posouzení rozměrů průřezu 

≔MEd;max =max⎛⎝ ,MEd;y MEd;z⎞⎠ 11.39 ⋅kN m ≔bv 160 mm ≔hv 180 mm

≔Wmin =⋅⋅―
1
6

bv hv
2 ⎛⎝ ⋅8.64 105 ⎞⎠ mm 3 ≥ =――

MEd

fm;d

⎛⎝ ⋅1.8 105 ⎞⎠ mm 3

1. MS (MSÚ)

1) Posouzení na ohyb

≔Wskut;y =⋅⋅―
1
6

bv hv
2 ⎛⎝ ⋅8.64 105 ⎞⎠ mm 3 ≔Wskut;z =⋅⋅―

1
6

bv
2 hv ⎛⎝ ⋅7.68 105 ⎞⎠ mm 3

≔σm;d;y =―――
MEd;y

Wskut;y

13.183 MPa ≔σm;d;z =―――
MEd;z

Wskut;z

7.266 MPa

součinitel ≔km 0.7

=+――
σm;d;y

fm;d

⋅km
⎛
⎜
⎝
――
σm;d;z

fm;d

⎞
⎟
⎠

1.1 > 1,0 Nevyhovuje. 

=+――
σm;d;z

fm;d

⋅km
⎛
⎜
⎝
――
σm;d;y

fm;d

⎞
⎟
⎠

0.993 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

2) Posouzení na smyk 

=VEd 7.57 kN

≔bef =⋅―
2
3

bv 106.667 mm

≔τv;d =―――
⋅3 VEd

⋅⋅2 bef hv
0.591 MPa

=――
τv;d
fv;d

0.214 ≤ 1,0 Vyhovuje. 
Nevyhovuje na MSÚ.

2. MS (MSP) 

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



2. MS (MSP) 

1) Posouzení průhybu 

A) Průhyb okamžitý

≔winst =++winst;gk winst;sk winst;vk 24.1 mm ≤ =――
l

300
15.767 mm

Nevyhovuje. 
B) Průhyb konečný 

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.6 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;I =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 32.7 mm

=wnet;fin;I 32.7 mm ≤ =――
l

250
18.92 mm

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.5 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;II =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 31.2 mm

=wnet;fin;II 31.2 mm ≤ =――
l

250
18.92 mm Nevyhovuje. 

Nevyhovuje na MSP.

Návrh - přidání pásků 

Ohybový moment My [kNm] - MSÚ B ≔MEd;y ⋅6.64 kN m

≔MEd;z ⋅4.41 kN mOhybový moment Mz [kNm] - MSÚ B

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Ohybový moment Mz [kNm] - MSÚ B ≔MEd;z ⋅4.41 kN m

Posouvající síla Vz [kN] - MSÚ B ≔VEd 13.69 kN

Průhyb od stálého zatížení ≔winst;gk 4.7 mm

Průhyb od sněhu ≔winst;sk 2.4 mm

Průhyb od větru ≔winst;vk 1.2 mm

Předběžné posouzení rozměrů průřezu 

≔MEd;max =max⎛⎝ ,MEd;y MEd;z⎞⎠ 6.64 ⋅kN m ≔bv 160 mm ≔hv 180 mm

≔Wmin =⋅⋅―
1
6

bv hv
2 ⎛⎝ ⋅8.64 105 ⎞⎠ mm 3 ≥ =――

MEd

fm;d

⎛⎝ ⋅1.8 105 ⎞⎠ mm 3

1. MS (MSÚ)

1) Posouzení na ohyb

≔Wskut;y =⋅⋅―
1
6

bv hv
2 ⎛⎝ ⋅8.64 105 ⎞⎠ mm 3 ≔Wskut;z =⋅⋅―

1
6

bv
2 hv ⎛⎝ ⋅7.68 105 ⎞⎠ mm 3

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



≔σm;d;y =―――
MEd;y

Wskut;y

7.685 MPa ≔σm;d;z =―――
MEd;z

Wskut;z

5.742 MPa

součinitel ≔km 0.7

=+――
σm;d;y

fm;d

⋅km
⎛
⎜
⎝
――
σm;d;z

fm;d

⎞
⎟
⎠

0.704 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

=+――
σm;d;z

fm;d

⋅km
⎛
⎜
⎝
――
σm;d;y

fm;d

⎞
⎟
⎠

0.669 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

2) Posouzení na smyk 

=VEd 13.69 kN

≔bef =⋅―
2
3

bv 106.667 mm

≔τv;d =―――
⋅3 VEd

⋅⋅2 bef hv
1.07 MPa

=――
τv;d
fv;d

0.386 ≤ 1,0 Vyhovuje. 
Vyhovuje na MSÚ.

2. MS (MSP) 

1) Posouzení průhybu 

A) Průhyb okamžitý

≔winst =++winst;gk winst;sk winst;vk 8.3 mm ≤ =――
l

300
15.767 mm

Vyhovuje.
B) Průhyb konečný 

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.6 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;I =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 11.58 mm

=wnet;fin;I 11.58 mm ≤ =――
l

250
18.92 mm

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.5 ≔ψ2;2 0
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≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.5 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;II =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 10.86 mm

=wnet;fin;II 10.86 mm ≤ =――
l

250
18.92 mm Vyhovuje.

Vyhovuje na MSP.

Vaznice ze dřeva C24 o rozměrech x vyhovuje.=bv 160 mm =hv 180 mm

B.4.3 Šikmý sloupek

- z rostlého dřeva C24, délka šikmého sloupku ≔l 3.722 m

- třída provozu 2, doba trvání zatížení: krátkodobé 

- součinitel pro rostlé dřevo ≔γm 1.3

Charakteristická pevnost 

v ohybu ≔fm;k 24 MPa

ve smyku ≔fv;g;k 4 MPa

v tlaku ve směru vláken ≔fc;0;k 21 MPa

≔E0;05 7400 MPa Modul pružnosti (5% kvantil)

Návrhová pevnost 

v ohybu ≔fm;d =⋅kmod ――
fm;k

γm
16.615 MPa

ve smyku ≔fv;d =⋅kmod ――
fv;k
γm

2.769 MPa

v tlaku ve směru vláken ≔fc;0;d =⋅kmod ――
fc;0;k
γm

14.538 MPa

≔NEd;max 42.24 kN ≔NEd;m 16.27 kNNormálové síly N [kN] - MSÚ B
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Normálové síly N [kN] - MSÚ B ≔NEd;max 42.24 kN ≔NEd;m 16.27 kN

v polovině 

Průhyb od stálého zatížení ≔winst;gk 0.6 mm

Průhyb od zatížení sněhem ≔winst;sk 0.3 mm

Průhyb od zatížení větrem ≔winst;vk 1.2 mm

Průřez šikmého sloupku

≔bšs 180 mm ≔hšs 200 mm =l 3.722 m

Průřezové charakteristiky:

≔A =⋅bšs hšs 0.036 m2 plocha

≔Iy =⋅⋅―
1
12

bšs hšs
3 ⎛⎝ ⋅1.2 10-4⎞⎠ m4 moment setrvačnosti Iy

≔Iz =⋅⋅―
1
12

bšs
3 hšs ⎛⎝ ⋅9.72 10-5⎞⎠ m4 moment setrvačnosti Iz

≔W =⋅⋅―
1
6

bšs hšs
2 0.001 m3 průřezový modul 

1. MS (MSÚ)
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1. MS (MSÚ)

1) Posouzení na vzpěr 

≔σc;0;d =―――
NEd;max

A
1.173 MPa

Štíhlostní poměry

≔lef =l 3.722 m ≔λy =――
lef
‾‾‾
―
Iy
A

64.467 ≔λz =――
lef
‾‾‾
―
Iz
A

71.63

≔λmax =max⎛⎝ ,λy λz⎞⎠ 71.63

≔σc;crit =⋅π2 ――
E0;05

λmax
2

14.235 MPa

≔λrel =
‾‾‾‾‾
――
fc;0;k
σc;crit

1.215

Součinitel vzpěrnosti

≔βc 0.2 pro rostlé dřevo

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.329

≔Kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.535

=―――
σc;0;d

⋅Kc fc;0;d
0.151 ≤ 1

Vyhovuje na MSÚ.

2.MS (MSP)

1) Posouzení průhybu 

A) Průhyb okamžitý 

≔winst;sloup =++winst;gk winst;sk winst;vk 2.1 mm ≤ =――
l

150
24.813 mm

Vyhovuje. 

B) Průhyb konečný
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B) Průhyb konečný

≔ψ2;1 0

≔wnet;fin =⋅winst;sloup ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ 2.1 mm

=wnet;fin 2.1 mm ≤ =――
l

150
24.813 mm Vyhovuje. 

Vyhovuje na MSP.

Šikmý sloupek ze dřeva C24 o průřezu x vyhovuje.=bšs 180 mm =hšs 200 mm

B.4.4 Vazný trám 

- vazný trám podepřen v polovině rozpětí ( )≔l 5.494 m

- trám z rostlého dřeva C24 

- třída provozu 2, doba trvání zatížení: krátkodobé ≔kmod 0.9 ≔kdef 0.8

- součinitel pro rostlé dřevo ≔γm 1.3

Charakteristická pevnost 

v ohybu ≔fm;k 24 MPa

ve smyku ≔fv;k 4 MPa

v tahu ≔ft;0;k 14 MPa

Návrhová pevnost 

v ohybu ≔fm;d =⋅kmod ――
fm;k

γm
16.615 MPa

ve smyku ≔fv;d =⋅kmod ――
fv;k
γm

2.769 MPa

ve tahu rovnoběžně s vlákny ≔ft;0;d =⋅kmod ――
ft;0;k
γm

9.692 MPa

≔NEd 17.88 kNNormálová síla N [kN] - MSÚ B
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Normálová síla N [kN] - MSÚ B ≔NEd 17.88 kN

Ohybový moment My [kN] - MSÚ B ≔MEd ⋅14.65 kN m

Posouvající síla Vz [kN] - MSÚ B ≔VEd 10.94 kN

Průhyb od stálého zatížení ≔winst;gk 1 mm

Průhyb od zatížení sněhem ≔winst;sk 0.5 mm

Průhyb od zatížení větrem ≔winst;vk 1.3 mm

Předběžné posouzení rozměrů průřezu 

=MEd 14.65 ⋅kN m ≔bvt 200 mm ≔hvt 240 mm
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≔Wmin =⋅⋅―
1
6

bvt hvt
2 ⎛⎝ ⋅1.92 106 ⎞⎠ mm 3 ≥ =――

MEd

fm;d

⎛⎝ ⋅8.817 105 ⎞⎠ mm 3

1. MS (MSÚ)

1) Posouzení na tah

≔σt;0;d =―――
NEd

⋅bvt hvt
0.373 MPa

=――
σt;0;d

ft;0;d
0.038 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

2) Posouzení na ohyb

=MEd 14.65 ⋅kN m ≔Wskut =⋅⋅―
1
6

bvt hvt
2 ⎛⎝ ⋅1.92 106 ⎞⎠ mm 3

≔σm;d =――
MEd

Wskut

7.63 MPa

=――
σm;d

fm;d

0.459 ≤ 1,0 Vyhovuje. 

2) Posouzení na smyk 

=VEd 10.94 kN

≔bef =⋅―
2
3

bvt 133.333 mm

≔τv;d =――――
⋅3 VEd

⋅⋅2 bef hvt
0.513 MPa

=――
τv;d
fv;d

0.185 ≤ 1,0 Vyhovuje. Vyhovuje na MSÚ. 

2. MS (MSP)

1) Posouzení průhybu 

A) Průhyb okamžitý

≔winst =++winst;gk winst;sk winst;vk 2.8 mm ≤ =――
l

300
18.313 mm

Vyhovuje. 
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B) Průhyb konečný 

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.6 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;I =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 3.08 mm

=wnet;fin;I 3.08 mm ≤ =――
l

250
21.976 mm

≔ψ2;1 0 ≔ψ0;2 0.5 ≔ψ2;2 0

≔wnet;fin;II =++⋅winst;gk ⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ ⋅winst;vk ⎛⎝ +1 ⋅ψ2;1 kdef⎞⎠ ⋅winst;sk ⎛⎝ +ψ0;2 ⋅ψ2;2 kdef⎞⎠ 3.35 mm

=wnet;fin;II 3.35 mm ≤ =――
l

250
21.976 mm

Vyhovuje. 

Vyhovuje na MSP. 

Vazný trám ze dřeva C24 o rozměrech x vyhovuje.=bvt 200 mm =hvt 240 mm
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