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Učebnice je určena student ům čtvrtého 
ročníku  středních průmyslových škol 
stavebních pro vyučovací p ředmět 
stavební konstrukce . 

Vývoj dřevěných i ocelových konstrukcí stále 
pokračuje. Na trhu se objevují stále nové 
materiály či celé konstrukční systémy a nové 
technologie. Do učebnice jsou proto zařa-
zeny některé statě, které v naší stavební 
literatuře chybí, např. tzv. stavební vruty, 
podrobnější pojednání o hambalkových 
krovech (které se vrátily do užívání v jiné 
podobě), přehled o systémech dřevostaveb, 
vrstvené a konstrukční dřevo, příhradové 
nosníky MKD, příhradové nosníky s kovo-
vými diagonálami, ocelové sendvičové střeš-
ní a fasádní panely, betonové desky na 
trapézovém plechu či protipožární nátěry 
ocelových konstrukcí. 

V poslední době se v České republice 
začaly používat technické normy sladěné do 

velké míry s normami používanými v ostatních zemích Evropské unie. Pro 
navrhování stavebních konstrukcí se tyto normy nazývají Eurokódy. Zavádění 
Eurokódů se několikrát oddalovalo, mnoho roků byly pro navrhování stavebních 
konstrukcí v České republice vydávané jen jako tzv. přednormy. V poslední době 
byla platnost všech přednorem zrušena a pro navrhování konstrukcí platí tedy normy 
definitivní, sladěné s normami evropskými. Tato učebnice proto čerpala z norem: 

• ČSN EN 1995-1-1, Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí
 Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 

• ČSN EN 1993-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, změna A1;
• ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí;
• ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, změna A1.
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Učebnice je možné objednat prostřednictvím následujících kontaktů: 

- poštou na adrese: VOŠ a SPŠ Volyně 
Resslova 440 
387 01 Volyně 

- e-mailem: skola@volyne.cz; vos_sps@volyne.cz 

- telefonicky: 383 372 817, 604 251 109 

- faxem: 383 372 817 

Učebnice budou zasílány na začátku školního roku na dobírku na adresu uvedenou 
v objednávce okamžitě po jejím obdržení. V případě pozdější objednávky může 
dodání pozdržet nutnost dotisku. 
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