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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce tenisové haly 

obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází na území města Brna. Projekt je vypracován 

ve dvou variantách. První varianta je ocelová konstrukce s příhradovými vazníky. Druhá 

varianta je dřevěná konstrukce s lepenými lamelovými vazníky. Práce je zpracována dle 

platných norem ČSN EN. 
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Abstract 

 

This thesis describes design and assessment of the structure of tennis hall of a rectangular 

floor plan. The building is located in the city of Brno. The project is developed on two 

variants. The first option is a steel structure with lattice girders. The second option is a 

wooden construction with glued lamellar girders. The thesis is processed according to       

ČSN EN standards. 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci navrhuji a posuzuji hlavní nosné části novostavby tenisové 

haly na území města Brna ve dvou variantách. První varianta je celoocelová 

konstrukce s plnostěnnými sloupy a příhradovými vazníky. Druhá varianta je dřevo 

ocelová konstrukce, kdy zastřešení je provedeno z lepeného lamelového dřeva a 

nosnými prvky opláštění jsou plnostěnné ocelové sloupky. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Údaje o stavbě 

2.1.1 Účel stavby 

Byly vypracovány návrhy tenisové haly. Šířka tenisového kurtu je 10,83 m  a délka 

23,78 m. V hale budou umístěny dva tenisové kurty. 

2.1.2 Geometrie konstrukce  

Konstrukce ocelové haly se skládá z 9 příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost je 

5,625m. Délka haly je tedy 45m a šířka 30m. Příčná vazba je tvořena dvěma ve směru 

příčné vazby vetknutými sloupy a příhradovým vazníkem na tyto sloupy kloubově 

uloženým. Světlá výška pod vazníkem je 8m a výška v hřebenu je 11m. 

Konstrukce dřevěné haly se skládá z 10 příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost je 

5m. Délka haly je tedy 45m a šířka interiéru je rovněž 30m. Půdorysná šířka celé 

příčné vazby (vazníku) je ovšem 37,69m. Příčnou vazbu tvoří obloukový lepený vazník 

uložený na neposuvných kloubových podporách. Oblouk je kružnicový. Minimální 

světlá výška je 3,7m a maximální 7,85m. Výška v hřebenu je 10,3m. 

2.2 Zatěžovací údaje 

2.2.1 Zatěžovací údaje ocelové varianty 

Ocelová konstrukce objektu je navržena na základě statického výpočtu, který uvažuje 

hodnoty klimatických zatížení dle norem ČSN EN 1991-1-3 a ČSN EN 1991-1-4. 

Vlastní tíha konstrukcí je generována. Při přesném neurčení prvku ve výpočtu stálého 

zatížení je jeho přesná volba na investorovi, nebo odbornících z jiných oborů. Zatížení 

od takového prvku však nesmí přesáhnout zde uvažovanou hodnotu. 
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Zatížení stálé 

a) Zatížení střechy 

Název       gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Střešní panel Kingspan KS1000 TOP-DEK  0,12  1,35 0,16 

Parozábrana      0,04  1,35 0,05 

Suma       0,16  1,35 0,22 

b) Zatížení od podhledu  

Název       gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Obklad  Fermacell      0,15  1,35 0,20 

Omítka      0,05  1,35 0,07 

Suma       0,20  1,35 0,27  

c) Zatížení stěny  

Název       gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Stěnový panel Kingspan KS1000 AWP  0,14  1,35 0,19 

Parozábrana      0,04  1,35 0,05 

Obklad  Fermacell     0,22  1,35 0,30 

Omítka      0,05  1,35 0,07 

Suma       0,45  1,35 0,61 
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Zatížení proměnné 

Typ zatížení  klimatická oblast gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Sníh i.    II  0,8  1,5 1,20 

Sníh ii. (vyšší hodnota) II  0,7  1,5 1,05 

Vítr (max. dyn. tlak)  II  0,701  1,5 1,05 

Podrobnosti ve statickém výpočtu 

2.2.2 Zatěžovací údaje dřevěné varianty 

Dřevěná konstrukce objektu je navržena viz. 2.2.1 

Zatížení stálé 

a) Zatížení střechy 

Název       gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Hydroizolační folie     0,02  1,35 0,027 

Tepelná izolace 200 mm    0,22  1,35 0,297 

Parozábrana      0,04  1,35 0,054 

2x OSB 12 mm     0,07  1,35 0,095 

Suma       0,35  1,35 0,473  

b) Zatížení stěny  

Název       gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Cetris 20 mm      0,29  1,35 0,392 

Tepelná izolace 150 mm    0,17  1,35 0,230 

2x OSB 18 mm     0,11  1,35 0,149 
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Tepelná izolace mezi sloupy    0,06  1,35 0,081 

Omítka      0,4  1,35 0,540 

Suma       1,03  1,35 1,391 

Zatížení proměnné 

Typ zatížení  klimatická oblast gk [kNm-2] γf gd [kNm-2] 

Sníh i.    II  0,8  1,5 1,20 

Sníh ii. (vyšší hodnota) II  1,7  1,5 2,55 

Sníh iii. (vyšší hodnota) II  1,7  1,5 2,55 

Vítr (max. dyn. tlak)  II  0,604  1,5 0,906 

Podrobnosti ve statickém výpočtu 

2.3 Popis řešené konstrukce - ocelová varianta 

2.3.1 Střešní plášť 

Střešní plášť je tvořen PUR panely Kingspan KS1000 TOP-DEK tloušťky 130mm. 

Vybraný model je vhodný pro obloukové střechy. Základní materiál pro výrobu 

lakovaných plechů je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou. Izolační jádro pro 

zateplení budovy je tvořeno tuhou polyuretanovou pěnou s uzavřenými buňkami. 

 

Obr. 2.1 Rozměry střešního panelu 

Podhled je tvořen deskami Fermacell (přesný typ dle požadovaných požárních a 

akustických vlastností). 
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2.3.2 Stěnový plášť 

Boční opláštění je tvořeno fasádním systémem Kingspan KS1000 AWP o tloušťce 

120mm. Jádro je z polyuretanu. V interiéru je plášť tvořen deskami Fermacell (přesný 

typ dle požadovaných požárních a akustických vlastností). 

 

Obr. 2.2 Rozměry stěnového panelu 

2.3.3 Vaznice 

Vaznice jsou navrženy z profilu HEA 140. Uvažuji je jako prosté nosníky kloubově 

připojené na horní pásy příhradových vazníků. Délka vaznice je 5,625m. Vzdálenosti 

vaznic jsou proměnné tak aby byly vždy nad styčníkem a úhly diagonál ve vazníku se 

co nejvíce blížily 45 stupňům. 

2.3.4 Vazník 

Je navržen jako příhradový na rozpětí 30m. Horní pás je obloukový. Oblouk je 

kružnicový o poloměru 75m. Tvoří ho svařovaný symetrický profil T 150. Dolní pás tvoří 

symetrický svařovaný profil T 140. Svařované profily jsem zvolil z důvodu rovných 

pásnic pro lepší připojení střešního pláště a podhledu. Diagonály a svislice jsou 

tvořeny trubkami s jedním odstupňování podle využití průřezu. Použité trubky           

RO 108x3,6; RO 57x2,9; RO 42,4x2,6. Krajní štítové vazníky nahrazuje profil 

čtvercového jäcklu 120x5 podepřený sloupy ve štítu. 

2.3.5 Ztužidla 

V hale jsou navrženy 2 příčné, podélné a okapové ztužidla. Příčné střešní ztužidla jsou 

v krajních polích a navazují na stěnové příčné ztužidla. Diagonály ztužidel jsou 

modelovány jako pruty které přenáší pouze tah. Tvoří je systémové táhla detan. 

2.3.6 Paždíky 
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Paždíky jsou navrženy z profilu HEB 120. Přenáší zatížení od stěnového pláště a od 

větru do sloupů. 

2.3.7 Sloupy 

Sloupy v příčné vazbě jsou navrženy profilu IPE 500 a ve směru příčné vazby jsou 

vetknuté. Ve druhém směru jsou kloubově podepřeny. Sloupy ve štítové stěně jsou 

profilu IPE 400 a uvažuji je jako kyvné stojky. 

2.3.8 Kotvení a základy 

Kotvení sloupů příčných vazeb do betonových patek z prostého betonu C16/20 je 

provedeno pomocí předem zabetonovaných šroubů 4xM22 - 300mm. Kotvení štítových 

sloupů je provedeno pomocí kotev Fisher FHB II A L, M20 - 120. Vodorovné síly se 

přenesou třením. 

2.4 Popis řešené konstrukce - dřevěná varianta 

2.4.1 Střešní plášť 

Střešní plášť je tvořen hydroizolační folií, tepelnou izolací tloušťky 200mm, 

parozábranou a dvěma OSB deskama 12mm. Větší tloušťka desky se nedoporučuje 

vzhledem k potřebě ohnutí desky do oblouku. Střešní plášť bude kotven do vaznic. 

Přesný výběr izolací záleží na investorovi. 

2.4.2 Stěnový plášť  

Stěnový plášť je tvořen pohledovou deskou Cetris PROFIL FINISH, tepelnou izolací 

150mm, OSB deskou 18mm připevněnou na nosný sloupek z obou stran a tepelnou 

izolací 50mm vloženou mezi nosné sloupky stěnového pláště. V případě problémů s 

požadavky na požární odolnost, nebo akustické vlastnosti je možno nahradit vnitřní 

OSB desku, deskou Fermacell vybraných vlastností. 

 

 

2.4.3 Vaznice 
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Vaznice jsou navrženy průřezu 200/380mm z lepeného lamelového dřeva. Staticky 

působí jako prosté nosníky o délce 5m. Jsou kloubově uloženy na vazníky a jsou 

natočeny podle sklonu střešního pláště. 

2.4.4. Vazník 

Vazník je navržen z lepeného lamelového dřeva profilu 600/1400mm. Je plnostěnný s 

konstantním průřezem po celé délce. Vazník je obloukový s poloměrem střednice 

27,8m.  

2.4.5 Ztužidla 

Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna příčnými ztužidly. Jsou navržena 3 pole 

střešních ztužidel, která přenášejí zatížení do základů. Diagonály ztužidel jsem 

uvažoval jako pruty které přenášejí pouze tah. Tvoří je systémové táhla Detan. V 

podélném směru je konstrukce zajištěna vaznicemi. 

2.4.6 Nosné sloupky obvodového pláště 

Jsou uvažovány jako kyvné stojky. Ve štítové stěně je tvoří profily IPE 160 a jejich 

vzdálenost je proměnná dle půdorysné vzdálenosti vaznic. Přibližně 1,4m. V podélné 

stěně je tvoří profily IPE 80 po vzdálenosti 1m. Nesou stěnový plášť. 

2.4.7 Kotvení a základy 

Kotvení vazníků je provedeno prostřednictvím patního plechu, na němž jsou navařeny 

styčníkové plechy s otvory pro čepový spoj. Patní plech je kotven pomocí předem 

zabetonovaných šroubů 2xM22 - 300mm do betonových patek C12/15. Kotvení 

sloupků obvodového pláště je provedeno pomocí kotev Fisher FHB II A L, M16 - 160 a 

Fisher FHB II A L, M12 - 120 do základového pasu z betonu C12/15. 
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2.5 Použité materiály a jejich úprava 

2.5.1 Použité materiály 

Ocelové prvky jsou z oceli S235 dle ČSN EN 1993-1-1:2005-05 

Lepené lamelové dřevo GL24 dle ČSN EN 1995-1-1:2005-12 (vlhkost max 15%, 

nejlépe 12%) 

Spojovací materiál pevnosti 5.6 

2.5.2 Povrchová úprava ocelových prvků 

Dle ISO 8504:1992(E) - Příprava ocelových substrátů před aplikací barev a příbuzných 

produktů 

Příprava povrchu 

Povrch tryskaný dle ISO 8504-1 a ISO 8504-2:1992. Ruční a strojní čištění ocelovým 

kartáčem dle ISO 8504-3. Povrch, který nebyl tryskaný a má být opatřen nátěrem musí 

být zbaven volných okují, prachu, mastnoty, oleje a očištěn ocelovým kartáčem. K 

tryskání povrchu budou použity tryskací prostředky vhodné pro požadovanou 

povrchovou úpravu. Povrch musí být upraven tryskáním na stupeň Sa 2,5 - čištění 

tryskáním téměř na čistý kov. Je nutné odstranit rez a jiné nečistoty. 

Nátěry 

dle ISO/DIS 12944-7 

Nátěry je nezbytné aplikovat v souladu s podmínkami určenými výrobcem nátěrové 

hmoty. Barevný odstín bude zvolen dle investora. Trvanlivost nátěrového systému by 

měla být 10 let. Při viditelné korozi (˃5% chráněného povrchu) je nutné nátěr obnovit. 

Povrchy ve styku s betonem 

Povrchy ocelové konstrukce ve styku s betonem se nesmí povrchově chránit. Kotevní 

šrouby nesmí být povrchově chráněny. 
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Povrchy svarů 

Následně svařované dílce musí mít  povrch do vzdálenosti 150mm od svaru chráněn 

materiálem, který nezhorší kvalitu svaru. 

2.5.3 Povrchová úprava dřevěných prvků 

Všechny dřevěné prvky budou impregnovány v impregnační vaně přípravkem Lignofix 

E Profi - bezbarvý. Je důležité dodržet podmínku bezbarvého impregnátu pro dodržení 

pohledové kvality vazníků. Prvky budou dále opatřeny bezbarvým lakem. U vazníků v 

exteriéru je nutno použít lak pro venkovní použití. Použití mořidla a počet vrstev je 

nutné dodržet dle pokynů výrobce použitého laku. 

2.6 Protipožární ochrana 

Posouzení na požární odolnost není součástí této práce. Lze ale předpokládat, že 

vzhledem k použití ochranných protipožárních vrstev Fermacell u ocelové varianty a  

masivních průřezů u dřevěné varianty by haly na požární odolnost vyhověly.  

Pokud by ovšem na základě požární zprávy bylo nutno zvýšit požární odolnost 

konstrukce, navrhoval by jsem u obou variant použití protipožárních zpěnitelných 

nátěrových hmot např. produkty od firmy Pyroplast. 

2.7 Postup montáže 

2.7.1 Ocelová hala 

Montáž je možno zahájit nejdříve po 28 dnech tvrdnutí betonu patek. Montáž započne 

montováním dvou sousedních sloupů příčné vazby v řadě A a v řadě B. Sloupy se po 

vztyčení musí neprodleně zavětrovat příčným stěnovým ztužidlem. Poté se může na 

sloupy osadit již sestavený vazník. Je nutné osazovat najednou dva vazníky, které se 

po osazení hned zajistí ztužidly. Vazník nesmí být na sloupy osazen bez zajištění 

jeřábem. Je možné montovat halu z obou konců zároveň. 
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2.7.2 Dřevěná hala 

Na stavbu budou přivezeny jednotlivé díly po částech. Montáž je možné zahájit opět až 

po 28 dnech tvrdnutí betonu. Nejdříve se osadí dva sousední páry oblouků do již 

připravených čepů. Sestaví se pomocí montážních spojů a stabilita se zajistí vaznicemi 

a příčným ztužidlem. Po celou dobu musí být vazníky jištěny jeřábem. Postupně se 

osazují další vazníky a připojují se k existující konstrukci. Je možné montovat halu z 

obou konců zároveň.  

2.8 Údržba 

Konstrukce hal musí být za provozu řádně udržována. Stav konstrukce by měla 

zjišťovat dostatečně kvalifikovaná osoba minimálně jedenkrát za pět let. Zaměřit by se 

měla hlavně na korozi na ocelových prvcích, hnilobu a škůdce na dřevěných 

konstrukcích. Po dosažení rovnovážné vlhkosti ve dřevě je nutné dotažení svorníků. 

2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví osob při výstavbě 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě bude zajištěna zhotovitelem 

stavebních prací v rámci zákoníku práce. 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen dbát na dodržování všech platných 

bezpečnostních požárních a hygienických předpisů, zejména pak dodržovat vyhlášku 

Bezpečnosti práce č.601/2006 Sb. 

2.10 Výpočet 

Numerický model konstrukce byl vytvořen pomocí studentské verze softwaru Dlubal 

RSTAB 7. Ze softwaru jsem získal vnitřní síly a deformace. Pomocí přídavného modulu 

STEEL EC3 byly vypočítány prvky ocelové haly. Posouzení hlavních nosných částí hal 

a spojů byly provedeny ručně. 
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3 HODNOCENÍ VARIANT - ZÁVĚR 

3.1 Varianta ocel 

 

Obr. 3.1 Model ocelové varianty 

Průřez Materiál Plochy průřezu [mm2] Objem  [m3] Hmotnost  [kg] 

IPE 500 S235 11600,0 1,984 15571 

QRO 120x5 (EN 10219-2) S235 2235,6 0,135 1060 

IPE 400 S235 8450,0 0,724 5680 

RD 16 S235 201,0 0,024 186 

TS 150/150/15/15/5 S235 4275,0 0,904 7093 

RO 108x3.6 (bezešvé) S235 1180,7 0,205 1613 

RO 57x2.9 (bezešvé) S235 492,9 0,058 452 

RO 42.4x2.6 (bezešvé) S235 325,1 0,019 153 

RO 57x2.9 (bezešvé) S235 492,9 0,020 159 

RD 16 S235 201,0 0,037 287 

RD 24 S235 452,0 0,092 720.3 

RO 82.5x3.2 (bezešvé) S235 797,2 0,072 563 

RD 16 S235 201,0 0,028 221 

HE-B 120 S235 3400,0 1,956 15356 

HE-A 140 S235 3140,0 0,954 7487 
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HE-A 140 S235 3140,0 0,812 6378 

HE-B 120 S235 3400,0 0,021 168 

TS 140/140/15/15/5 S235 3975,0 0,747 5867 

HE-A 140 S235 3140,0 0,071 555 

  
suma 8,9 68848,0 

  
  m3 kg 

Počet prutů 756 ks 

Hmotnost 68,848 t 

3.2 Varianta dřevo 

 

Obr. 3.2 Model dřevěné varianty 

Průřez 

Materiál Plochy průřezu [mm2] Objem  [m3] Hmotnost  [kg] označení 

Obdélník 160/1400 GL24 224000,0 75,65 27992,0 

Obdélník 200/380 GL24 76000,0 71,82 26573,4 

Obdélník 160/1000 GL24 160000,0 13,51 4998,6 

RD 24 S235 452,0 0,22 1740,3 

IPE 80 S235 764,0 0,31 2420,9 

IPE 160 S235 2010,0 0,47 3666,3 

IPE 160 S235 2010,0 0,03 208,3 

IPE 160 S235 2010,0 0,02 143,9 

IPE 160 S235 2010,0 0,03 269,7 

RO 88.9x3.2 (bezešvé) S235 861,6 0,03 202,9 
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suma GL24   161,0 59564,0 

suma S235 
 

1,1 8652,3 

suma celkem 
 

162,1 68216,3 

      m3 kg 

Počet prutů je obtížné zjistit vzhledem k situaci kdy jsem obloukové vazníky modeloval 

pomocí prutů přesto uvažuji, že jich je méně než v ocelové variantě. 

Hmotnost celková 68,216 t 

3.3 Zhodnocení 

Ocelová varianta je dle mého názoru vzhledem k ceně lepeného dřeva levnější 

variantou. Zároveň je první varianta méně náročná na prostor (má menší zastavěnou 

plochu) tím se také snižují náklady na její provedení. Dřevěná varianta je ovšem 

esteticky mnohem hodnotnější. Záleží tedy na finančních možnostech investora. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Latinská písmena 

A průřezová plocha 

As plocha šroubu účinná v tahu 

aw účinná výška svaru 

Aw průřezová plocha stojny 

a1 rozteč rovnoběžně s vlákny mezi spojovacími prostředky v jedné řadě 

a2 rozteč kolmo k vláknům mezi řadami spojovacích prostředků 

a3,t vzdálenost mezi spojovacím prostředkem a zatíženým koncem 

a4,t vzdálenost mezi spojovacím prostředkem a zatíženým okrajem 

b šířka průřezu 

Cdir součinitel směru 

Ce součinitel expozice 

CmLT součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmz součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

C0(z) součinitel orografie 

Cpe,10 součinitel tlaku větru 

Cr(z) součinitel drsnosti  

Cseason součinitel ročního období 

Ct tepelný součinitel 

d jmenovitý průměr šroubu 
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d0 průměr otvoru pro šroub 

E modul pružnosti v tahu, tlaku 

e rozměr pro výpočet oblastí pro zatížení podélným větrem 

e excentricita 

e1 vzdálenost šroubu od kraje 

e2 vzdálenost šroubu od kraje 

E0,05 hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti 

f vzepětí oblouku střechy 

Fb,rd návrhová únosnost šroubu v otlačení 

fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fc,0,k charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 

fc,0,d návrhová pevnost rovnoběžně s vlákny 

fc,90,k charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fc,90,d návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

Fed návrhová působící síla 

fh,k charakteristická pevnost v otlačení 

fm,k charakteristická pevnost v ohybu 

fm,d návrhová pevnost v ohybu 

Ft,rd návrhová únosnost šroubu v tahu 

ft,0,k charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 

ft,0,d  návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 
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fv,k charakteristická pevnost ve smyku 

fv,d návrhová pevnost ve smyku 

fu mez pevnosti 

fub mez pevnosti materiálu šroubu 

fy mez kluzu 

Fv,rd návrhová únosnost šroubu ve střihu 

h výška průřezu 

hap výška nosníku ve vrcholu 

It moment setrvačnosti v kroucení 

Iw výsečový moment setrvačnosti 

iy poloměr setrvačnosti k ose y 

Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y 

iz poloměr setrvačnosti k ose z 

Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z 

kc součinitel vzpěrnosti 

kcrit součinitel používaný pro příčnou a torzní stabilitu 

kdef součinitel dotvarování 

kmod modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 

kr součinitel terénu 

kshape součinitel tvaru 

kvol součinitel objemu 

kw součinitel vzpěrné délky 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE -TENISOVÁ HALA 
 

JAN HANÁČÍK Stránka 28 
 

kyy součinitel interakce 

kyz součinitel interakce 

kzy součinitel interakce 

kzz součinitel interakce 

Lcr,t vzpěrná délka při vybočení zkroucením 

Lcr,y vzpěrná délka kolmo k ose y 

Lcr,z vzpěrná délka kolmo k ose z 

leff efektivní délka 

Ls délka po střednici 

Lw délka svaru 

Mc,rd návrhová únosnost v ohybu 

Med návrhový ohybový moment 

Mel,rd návrhová elastická únosnost v ohybu 

Mpl,rd návrhová plastická únosnost v ohybu 

n počet střihových rovin, počet prvků 

Nb,rd vzpěrná únosnost  

Ncr kritická síla 

Nt,rd návrhová únosnost v tahu 

p1 rozteč ve směru síly pro ocel 

p2 rozteč kolmo ke směru síly pro ocel 

qp(z) maximální hodnota dynamického tlaku větru 

R výslednice sil 
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rin vnitřní poloměr 

s charakteristická hodnota zatížení sněhem 

sk základní tíha sněhu 

uinst okamžitý průhyb 

ulim limitní průhyb 

unet,fin čistý konečný průhyb 

V objem 

Vb objem vrcholové části nosníku 

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 

Ved návrhová smyková síla 

vm střední rychlost větru 

Vpl,rd plastická smyková únosnost 

w tlak větru 

Wel,y elastický modul průřezu k ose y 

Wel,z elastický modul průřezu k ose z 

Wpl,y plastický modul průřezu k ose y 

Wpl,z plastický modul průřezu k ose z 

z0 parametr drsnosti terénu 

z0,II parametr drsnosti terénu 

z výška nad zemí 

zmin minimální výška 
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Písmena řecké abecedy 

 součinitel 

1 součinitel imperfekce 

LT součinitel imperfekce pro klopení 

βw korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 

     dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

    dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

    dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

       poměrná štíhlost při ohybu 

   poměrná štíhlost k ose y 

   poměrná štíhlost k ose z 

    poměrná štíhlost při klopení 

    bezrozměrný kritický moment 

   tvarový součinitel zatížení sněhem 

  měrná hmotnost vzduchu 

  normálové napětí 

       návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny 

        kritické ohybové napětí 

     návrhové napětí v ohybu 

       návrhové napětí v tahu rovnoběžně s vlákny 

        návrhové napětí v tahu kolmo k vláknům 
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  smykové napětí 

       návrhové napětí v kroucení 

    součinitel klopení 

   součinitel klopení k ose y 

   součinitel klopení k ose z 

   kombinační součinitel zatížení 

Seznam příloh 

B1 Statický výpočet ocelové varianty 

B2 Statický výpočet dřevěné varianty 

B3 Výkresová dokumentace 

 01 Schéma dispozice - ocelová varianta 

 02 Kotevní plán - ocelová varianta 

 03 Výkres vazníku V1 - ocelová varianta 

 04 Schéma dispozice - dřevěná varianta 

 05 Kotevní plán - dřevěná varianta 

 06 Výkres vazníku V1 - dřevěná varianta 

 

    

 

 

 


