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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce tenisové haly. Zvolila 

jsem konstrukci z lepeného lamelového dřeva v kombinaci s rostlým dřevem. Hala je 

půdorysných rozměrů 23,275 x 67,375 m. V práci je zpracována technická zpráva, statický 

výpočet, výkaz materiálu a výkresová dokumentace. Dále se práce zabývá speciálním 

stěnovým systémem.  

  

Klíčová slova 
Nosná konstrukce, tenisová hala, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, rám, příčel, stojka, 

vaznice, vzpěrky, ztužidlo  

  

  

  

Abstract 
The Bachelor’s thesis describes the design and check of the construction of a tennis hall. I 

have chosen the design of glued laminated timber in combination with solid timber. The plan 

dimensions of the hall are 23.275 x 67.375 m. The work includes by a technical report, a 

design calculation, a statement of material and design documentation. Next, the work deals 

with a special wall system.  

  

Keywords 
Structure, tennis hall, solid timber, glued laminated timber, frame, purling, column, runs, 

strut, bracing  
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2 OBECNÉ ÚDAJE 

Předmětem statického výpočtu, je návrh a posouzení nosné konstrukce dřevěné tenisové haly. 

Půdorysné rozměry haly jsou cca 25 m x 65 m. Půdorysné a výškové uspořádání je 

přizpůsobeno velikostem tenisového dvorce včetně doběhů a také potřebné výšce nad 

tenisovou sítí. Jedná se o konstrukci složenou z trojkloubových lepených lamelových rámů, 

vaznic, příslušných podélných a příčných ztužidel, plošného opláštění. Modulová vzdálenost 

příčných vazeb je 4,9 m. Objekt je navržen pro oblast Vsetín. 

3 NORMATIVNÍ DOKUMENTY 

Nosná dřevěná konstrukce tenisové haly byla navržena v souladu s těmito platnými 

normativními dokumenty: 

- ČSN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

Zatížení větrem 

- ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posouzení dřevěných stavebních konstrukcí – 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná 

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

- ČSN EN 1993-1-8Eurokód3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: 

Navrhování styčníků 
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4 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

Příčná vazba nosné konstrukce je tvořena trojkloubovým plnostěnným rámem z lepeného 

lamelového dřeva třídy GL24h. Rám je uložen kloubově a třetí kloub se nachází ve vrcholu 

rámu. Rám je složen ze stojek a příčle proměnného průřezu. Stojky a příčle jsou spojeny tuze 

v rámovém rohu pomocí ocelových kolíků. Od tohoto spoje se odvíjely veškeré dimenze 

rámu, protože se jedná o nejvíce namáhanou oblast konstrukce ohybovými momenty. 

Modulová vzdálenost příčných vazeb je 4,9 m. 

Na rámy jsou uloženy vzpěrkové vaznice po vzdálenosti 2,45 m. Statický systém 

vaznics spojitý nosník s uvažováním jiné tuhosti podpor v oblasti podepřením vzpěrkami. 

Střešní plášť je tvořen sendvičovým systémem. Základem je dřevěný rošt vyplněný 

polystyrénem a opláštěn magneziovou deskou. Na vnější straně se nachází polyuretanová 

krytina. 

Stěnový systém je řešen stejným způsobem jako střešní s rozdílem povrchové úpravy na 

vnější straně. 

Ztužení je tvořeno ztužidly v prostředním a krajních polích. Podélnému ztužení přispívají také 

vzpěrky od vaznic a opláštění. 

4.1 Vaznice 

Vaznice jsou navrženy jako vzpěrkové. Vaznice spojují rámy a nesou střešní plášť. Jsou 

navrženy z rostlého dřeva třídy C24 o průřezu b = 140 mm a h = 220 mm, rozhodujícím 

kritériem rozměrů průřezu je počet spojovacích prostředků. Celková délka spojitého nosníku 

je 4,9 m a vzpěrky jsou umístěny z každé strany 1 m od uložení na rám. Poddajnost podpor je 

ošetřena výpočtem náhradní délky dle normy ČSN 73 1701. Připojení je uvažováno kloubové. 

4.1.1 Přípoj vaznice na rám 

Vaznice je připojena na rám pomocí vrutů s šestihrannou hlavou DIN 571 pevnostní třídy 8.8. 

Přípoje je dimenzován na stři a vytažení, navrženo celkem 6 ks vrutů o jmenovitém průřezu  

d=12 mm. 
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4.2 Vzpěrky vaznic 

Vzpěrky vaznic podpírají vaznice ve vzdálenosti 1 m od uložení na rám. Jsou připojeny ke 

spodní hraně rámu. Jsou kloubově uloženy, takže rozhodujícím namáháním je normálovou 

sílou a posuzují se na vzpěrný tlak. Vzpěry jsou navrženy z rostlého dřeva třídy C24 

proměnného průřezu v obou směrech, důvodem je velký počet spojovacích prostředků při 

spoji na rám. Maximální průřez je 187x160 mm a minimální140x126 mm. 

4.2.1 Přípoj vzpěrek na rám a na vaznice 

Na rám jsou vzpěrky připojeny vruty s šestihrannou hlavou DIN 571 s jmenovitým průměrem 

d = 10 mm, celkem navrženo 8 ks. 

4.3 Paždíky v podélných stěnách 

Paždíky jsou provedeny z rostlého dřeva třídy C24, stejného průřezu jako vaznice, takže  

b=120 mm a h = 220 mm. Uvažováno pouze namáhání tlaku a sání větru, protože vlastní tíha 

je přenesena ze stěny přímo do základu. 

4.3.1 Přípoj paždíků na rámy 

Přípoj paždíku na rám je navrženo pomocí plechu a vruty. Celkem navrženo 10 ks vrutů. 

Jedná se o vruty DIN 571 o jmenovitém průměru d=10 mm. 

4.4 Trojkloubový rám 

Trojkloubový rám je tvořen stojkami a příčlí kónického tvaru. Rámy jsou od sebe osově 

vzdáleny 4,9 m. Jsou konstruovány z lepeného lamelového dřeva třidy GL24h. Stojka je 

složena ze dvou průřezů, kdy b = 100 mm a výška h je proměnná o to h = 800 – 1800 mm.  

Je řešená jako členěný prut, kdy vložky jsou umístěny v místě paždíků a to po vzdálenostech  

a = 2,45 m a vzhledem k velké smykové síle Td = 153,331 kN jsou spojeny hmoždíky s trny 

typu C3. Na jeden přípoj jsou potřeba dva. Příčel je taktéž proměnného průřezu, kdy  

b = 200 mm a výška h je proměnná o to h = 800 – 1800 mm. Oproti stojce, je složena pouze 

z jednoho průřezu, který je vložen mezi dva průřezy stojky. Nejvíce namáhané místo rámu je 

rámový roh, při styku rámu se stojkou, kdy také průřez nabývá největších rozměrů. Důvodem 

jsou minimální rozměry spojovacích prostředků a velký ohybový moment, na který se tuhý 
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rámový roh dimenzoval. Spojovací prostředky jsou kolík o průměru d = 24 mm, na jeden spoj 

musí být 64 ks. Stabilita příčle je zajištěna po vzdálenostech a = 2,45 m vaznicemi a 

vzpěrkami. Klouby jsou zajištěny čepovým přípojem, jak ve vrcholu, tak v patě rámu. K čepu 

je rám připojen pomocí kolíků o průměru d = 20 mm a ve vrcholu d = 12 mm. Kolíky jsou 

dimenzovány na posouvající sílu a ohybový moment, normálová síla je přenesena otlačením 

na plech, který je přivařen koutovým svarem na čepový přípoj. 

4.5 Čepové přípoje 

4.5.1 Čepové přípoje v patě 

U čepového přípojev patě je tloušťka plechů navržena t1= 30 mm a t2 = 15 mm. Průměr čepů 

je d = 40 mm a rozměry plechu a = 50 mm a c = 50 mm. Vše navrženo s oceli S235. 

4.5.2 Čepové přípoje ve vrcholu 

Čepový přípoj ve vrcholu je navržen o průměru d = 40 mm o rozměrech plechu  

a = c = 40 mm. Použita ocel S235. 

4.6 Střešní ztužidla 

Jsou připojeny kloubově. Navrženy ze dřeva třídy C24 o průřezu h = b = 150 mm. Namáhány 

tahem a tlakem. 

4.6.1 Přípoj střešního ztužidla 

Ztužidlo se připojí pomocí 14 ks vrutů se šestihrannou hlavou DIN 571 o jmenovitém 

průměru d = 10 mm. 

4.7 Stěnové ztužidla 

Jsou připojeny kloubově. Navrženy ze dřeva třídy C24 o průřezu h = b = 150 mm. Namáhány 
tahem a tlakem. 

4.7.1 Přípoj stěnového ztužidla 

V místě připojení ztužidla zvětšen připojovací plech a ztužidlo bude přivrutováno čtrnácti 

vruty DIN 571 o jmenovitém průměru d = 10 mm. 
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4.8 Přípoj ve vrcholu na styku půlrámů 

Dva krajní rámy jsou navrženy bez vrcholového kloubu, z čehož vyplývá změna statického 

systému na dvoukloubový rám. Důvodem je komplikované připojení sedmi půlrámů.  

U půlrámů budou zachovány klouby pomocí čepových přípojů. Ve vrcholu bude příčel 

propojená pomocí 10 mm tlustého plechu, který bude s příčlí prosvorníkován. Na plech se 

navaří čepové přípoje tří ze sedmi rámů. Ostatní půlrámy připojeny pomocí výměny, kdy 

výměna se navrhne ze silných plechů. Na výměnu opět navařen čepový kloubový přípoj. 

4.9 Opláštění 

4.9.1 Střešní panely 

Střešní panely jsou vyrobeny jako sendvičová konstrukce - stavební systém KWR, kde 

nosnou konstrukci tvoří rošt z latí průřezu 60/120 vždy v obou směrech od sebe vzdálených 

612mm. Izolant je tvořen obyčejným polystyrénem EPS 70 a opláštění pak tvoří vysoce 

požárně odolná a mechanicky únosná magneziová deska (SUPERDOSKA) tl. 10mm. Je zde 

využíváno mechanické tuhosti a nízké váhy polystyrenu tak, aby při jednostranném opláštění 

z výroby byl panel (nejčastější rozměr 1220x2440mm) montovatelný snadno ručně bez 

použití jeřábu a jiných prostředků. Kotvení na vaznice je v každém křížení s vaznicí jedním 

vrutem průměru 10mm a pak sponkami z drátu min. 1,57x1,44mm s šířkou hlavy 10,6mm 

délky min. 45mm osově nastřelovaných po 80mm po obvodu každé tabule magneziové desky 

a osově max. po 150mm uvnitř tabule magneziové desky. Z vnitřní strany se provede 

dokonale zalepená parozábrana pod magneziovou desku. Zvenčí pak z hlediska zabránění 

kondenzace ve dřevěných prvcích je na opláštění nalepeno a nakotveno 80mm polystyrenu, 

který je pak opatřen stříkanou polyuretanovou krytinou s posypem z drcené břidlice, která 

chrání polyuretan proti slunečnímu záření a krytina má tak vysokou trvanlivost a spolehlivost. 

Zevnitř je pak provedena systémová stěrková omítka vyztužená rohoží ze skelných vláken 

(perlinkou). 

4.9.2 Stěnové panely 

Stěnové panely jsou vyrobeny stejně jak střešní panely jako sendvičová konstrukce - stavební 

systém KWR, kde nosnou konstrukci tvoří rošt z latí průřezu 60/120 vždy v obou směrech od 
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sebe vzdálených 612mm. Izolant je tvořen obyčejným polystyrénem EPS 70 a opláštění pak 

tvoří vysoce požárně odolná a mechanicky únosná magneziová deska (SUPERDOSKA)  

tl. 10mm. Je zde využíváno mechanické tuhosti a nízké váhy polystyrenu tak, aby při 

jednostranném opláštění z výroby byl panel (nejčastější rozměr 1220x2440mm) montovatelný 

snadno ručně bez použití jeřábu a jiných prostředků. Kotvení na vaznice je v každém křížení s 

vaznicí jedním vrutem průměru 10mm a pak sponkami z drátu min. 1,57x1,44mm s šířkou 

hlavy 10,6mm délky min. 45mm osově nastřelovaných po 80mm po obvodu každé tabule 

magneziové desky a osově max. po 150mm uvnitř tabule magneziové desky. Z vnitřní strany 

se provede dokonale zalepená parozábrana pod magneziovou desku.  Zvenčí pak z hlediska 

zabránění kondenzace ve dřevěných prvcích je na opláštění nalepeno a nakotveno 80mm 

polystyrenu, který je pak opatřen systémovou fasádní omítkou. Zevnitř je pak provedena 

systémová stěrková omítka vyztužená rohoží ze skelných vláken (perlinkou). 

5 MONTÁŽ KONSTRUKCE 

Montáž nosné konstrukce bude zahájena po zatvrdnutí základové podkladní desky mezi 

základovými patkami, na kterých už jsou přesně rozměřené a nakotvené části patních kloubů 

pro čepový spoj. Na tomto srovnaném povrchu základové desky se provedou vypodložení a 

nakotví se do této desky vodící latě pro vytvoření šablony rámu. Poté se složí polovina rámu a 

provede se spojení rámového rohu včetně přikotvení zámečnických prvků v patním i 

vrcholovém kloubu. Jednotlivé polorámy se pak za pomocí dvou jeřábů osadí na patní klouby 

a spojí se ve vrcholu i v patách čepy. První dvojice rámů se vycentruje do svislé polohy a 

dokonale montážně zavětruje, aby se k ní mohly větrovat další poloviny rámů. Po postavení 

přímé lodě se provede spojení vrcholovou dvojicí přířezů v ose horní části rámového průřezu 

a dle výkresu pak dokonalé ztužení ve všech třech ztužidlových polích. Poté je možno započít 

s montáží obou polovin šestnáctiúhelníka na severní i jižní straně haly. Tři části polorámů se 

připojí přímo na zámečnický prvek ve vrcholu poslední dvojice rámů a čtyři části polorámů se 

pomocí zámečnických prvků přikotví mezi tyto přímo nakotvenépolorámy. Nakonec se 

provedou veškerá ztužení i v částech šestnáctiúhelníkových polovin. Na takto připravenou 

nosnou konstrukci se přikotví vaznice se vzpěrkami a paždíky stěn. Potom je možné začít s 

osazováním stěnových a střešních panelů. 
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6 MATERIÁL 

Nosná konstrukce tvořená převážně trojkloubovými rámy, je navržena z lepeného lamelového 

dřeva třídy GL24h. Zbytek dřevěných prvků je z rostlého dřeva třídy C24 

Prvek Materiál 
Rám GL24h 
Vaznice C24 
Paždík C24 
Ztužidlo C24 
Vzpěrka C24 
Vrcholový  
prvek 

C24 

 

Ocelové prvky, jakož spojovací prvky a speciální zámečnické prvky jsou převážně z oceli 

S235, vruty třídy 8.8. 

prvek typ materiál 

kolíky 

ø24/400 S235 
ø20/400 S235 
ø12/400 S235 
ø10/400 S235 
ø12/220 S235 

svorníky 

ø10/100 S235 
ø10/200 S235 
ø10/400 S235 
ø12/200 S235 
ø16/200 S235 

vruty 

ø12/320 8.8 
ø12/220 8.8 
ø10/100 8.8 
ø10/200 8.8 
ø10/240 8.8 

Bulldog C3 S235 
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7 OCHRANA DŘEVA 

Ochrana dřeva je provedena u všech prvků nepohledových zbarvenou impregnací proti 

dřevokazným škůdcům a houbám nebo plísním například ponořením do kvalitní impregnační 

lázně Bochemit nebo Diffusit S. U pohledových prvků masívních se provede nástřik nebo 

nátěr bezbarvou impregnací. Pohledové plochy se pak opatří systémovými nátěry s odstínem 

dle požadavku investora. Pro prvky uzavřené v konstrukci je pak velmi důležité kvalitní 

provedení parozábrany zevnitř budovy - nejlépe těsně pod vnitřním opláštěním. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat rámovým nohám ve styku se základovým kotvením. 
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8 VÝKAZ SPOTŘEBY MATERIÁLU 

VÝPIS ŘEZIVA 
    

prvek materiál 
počet 

ks 

dřevo 
na1 ks 
[m3] 

spotřeba 
celkem 
[m3] 

Rám 

R1 GL24h 16 8,39 134,18 
R2 GL24h 4 8,42 33,67 
R3 GL24h 6 8,34 50,04 
R4 GL24h 8 8,23 65,86 

celkem GL24h 283,75 

Vaznice 

V1 C24 108 0,15 16,30 
V2 C24 16 0,14 2,23 
V3 C24 16 0,12 1,88 
V4 C24 16 0,09 1,41 
V5 C24 16 0,06 0,93 
V6 C24 16 0,03 0,47 

celkem 23,21 

Paždík 

P1 C24 72 0,12 8,55 
P2 C24 64 0,11 6,96 

celkem 15,51 

Ztužidlo 

Z1 C24 24 0,12 2,96 
Z2 C24 6 0,12 0,70 
Z3 C24 4 0,10 0,41 
Z4 C24 4 0,09 0,37 
Z5 C24 4 0,08 0,31 
Z6 C24 4 0,06 0,25 
Z7 C24 12 0,12 1,48 
Z8 C24 18 0,12 2,08 

celkem 8,56 

Vzpěrka 
Vz1 C24 200 0,03 6,30 

celkem 6,30 

vrcholový 
prvek 

N C24 18 0,16 2,95 

celkem 2,95 
rostlé dřevo celkem 56,54 
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VÝPIS SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 
prvek typ ks materiál 

kolíky 

ø40/60 42 S235 
ø30/60 14 S235 
ø24/400 1836 S235 
ø20/400 204 S235 
ø12/200 64 S235 

svorníky 

ø24/400 340 S235 
ø20/400 272 S235 
ø10/400 1224 S235 
ø12/200 136 S235 
ø16/200 128 S235 

vruty 

ø12/320 2064 8.8 
ø12/220 1260 8.8 
ø10/100 4856 8.8 
ø10/200 4864 8.8 
ø10/240 600 8.8 

Bulldog C3 408 S235 
 

9 ZÁVĚR 

Konstrukce je navržena z pohledově vzhledné konstrukce, která už sama o sobě tvoří 

architektonický prvek stavby.  Obvodový i stěnový plášť je tvořen ekologicky naprosto 

čistými magneziovými deskami, které mají velmi silné antialergické vlastnosti a už samy 

svým vlastním chemickým složením potírají veškeré plísně. Samotný prvek Magnezium 

působí velmi příznivě na nervovou soustavu a navíc je jako jeden z nesilnějších požárních 

izolantů. Toto ekologicky čisté a zdravotně naprosto nezávadné řešení ve spojení s přírodním 

materiálem masívního dřeva, má ještě navíc jednu pozitivní stránku a to je poměrně hodně 

nízká pořizovací cena zejména díky nízkým nákladům na opláštění a vlastní výrobu lehkých a 

snadno montovatelných ,,polystyrenových panelů,, v rámci certifikovaného systému KWR, 

který je patentován a schválen dle EN v rámci Evropské Unie. 








































































































































































