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Abstrakt 
 
 Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukce zastřešení víceúčelové 

haly v Holicích. Půdorysné rozměry haly jsou 28 x 45 m. Výška haly je 11,28 m. Zastřešení je 

řešeno ve třech variantách. Konečné řešení je zpracováno pro jednu variantu. Hlavním 

nosným prvkem je příčná vazba tvořena obloukovým nosníkem z lepeného lamelového dřeva. 

Vazníky jsou od sebe vzdáleny 5 m a propojeny vaznicemi. Stabilitu konstrukce zajišťují tři 

pole ztužidel. Systém opláštění tvoří krokve, bednění je z OSB desek, které nesou střešní 

plášť.    

  
Klí čová slova  
 
střešní plášť, vazník, vaznice, krokev, ztužidlo, OSB deska, ocelová deska, svorník, lepené 

lamelové dřevo, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti  

  
Abstract 
  

Master´s thesis deals with the design and assessment of the roof construction of the 

multi-purpose hall in Holice. The other two dimensions of the hall are 28 x 45 m. Height of 

the hall is 11,28 m. Roofing is done in three variants. The final solution is processed for one 

presentation. The main supporting element is formed by cross-linking arc beam made of 

laminated wood. Girders are spaced 5 m and connected purlins. Stability of the construction 

by three field bracings. The cladding is a rafter, shuttering of OSB particle that carry the roof 

deck. 

 
Keywords 
 
roof deck, girder, purlin, rafter, bracing, OSB particle, steel particle, pin, glued laminated 

timber, ultimate limit state, serviceability limit state 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je zastřešení víceúčelové haly. Víceúčelová hala je 

navržena pro halové hry, jako je badminton, basketbal a volejbal. Řešená konstrukce je 

navržena v Holicích, která se nachází v I.snéhové oblasti, ve II. větrové oblasti a v kategorii 

terénu III. Konstrukce je navržena ve třech variantách. Všechny varianty byly modelovány a 

posouzeny v programu Scia Engineer  2013. Pro podrobnější řešení konstrukce, jako je návrh 

spojů a výkresová dokumentace, byla vybrána pouze jedna varianta. Nosný systém 

konstrukce tvoří obloukové vazníky v příčném směru na rozpětí 28 m.  Půdorys haly tvoří 

obdélník o rozměrech 28 x 45 metrů. Vazníky jsou navrženy po vzdálenostech 5m.  

Technická zpráva variant zastřešení se zabývá všemi třemi variantami zastřešení 

víceúčelové haly. První varianta je navržena z lepeného lamelového dřeva. Druhá a třetí je z 

oceli, liší se v řešení výplňových prvků vazníku.  

Zpracování všech tří variant pro předběžný návrh obsahuje:  

- obrázkovou část: axonometrie, pohled příčný, pohled podélný, půdorys 

- přehled průřezů, materiálů a hmotností 

- posudek prvků na 1. mezní stav 

- deformace a posudek vybraných prvků na 2. mezní stav 

Zatížení 

Zatížení je shodné pro všechny řešené varianty zastřešení konstrukce. 

1. Stálé: 

Vlastní tíha:  

- generováno programem SCIA Engineer 2013 

Střešní plášť

gk = 0,412 kN/m2 

2. Proměnné montážní: 

Qk = 1,0 kN – bodové zatížení uprostřed vaznice 

3. Proměnné klimatické 

Zatížení sněhem: 

I. sněhová oblast – Holice 
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střednědobé zatížení 

sk = 0,75 kN/m2    charakteristická hodnota zatížení 

Nenavátý sníh: 

�� = �� ∙ �� ∙ �� ∙ �	 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,75 = 0,6	��/�� 

0,5 ∙ �� = 0,5 ∙ 0,6 = 0,3	��/��  

Navátý sníh: 

�� = �� ∙ �� ∙ �� ∙ �	 = 2 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,75 = 1,5	��/�� 

0,5 ∙ �� = 0,5 ∙ 1,5 = 0,75	��/�� 

Zatížení větrem: 

lokalita Holice 

větrová oblast II 

kategorie terénu III 

Maximální dynamický tlak: 

����� = 692
�
�� 

Vítr příčný: 

1. štítové stěny – pouze sání: 

 ��,�!," = −1,2											 

$�," = ����� ∙  ��,�!," = 692 ∙ 10%� ∙ �−1,2� = −0,830	��/�� 

 ��,�!,& = −0,912						 

$�,& = ����� ∙  ��,�!,& = 692 ∙ 10%� ∙ �−0,912� = −0,931	��/�� 

 ��,�!,' = −0,5 

$�,' = ����� ∙  ��,�!,' = 692 ∙ 10%� ∙ �−0,5� = −0,346	��/�� 

2. krytina – tlak a sání: 

 ��,�!," = 0,63									   

$�," = ����� ∙  ��,�!," = 692 ∙ 10%� ∙ �0,63� = 0,436	��/�� 

 ��,�!,& = −1,08							   

$�,& = ����� ∙  ��,�!,& = 692 ∙ 10%� ∙ �−1,08� = −0,747	��/�� 
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 ��,�!, = −0,40									   

$�,' = ����� ∙  ��,�!,' = 692 ∙ 10%� ∙ �−0,40� = −0,277	��/�� 

Vítr podélný: 

1. štítové stěny – tlak a sání: 

 ��,�!,) = 0,72							    

$�,) = ����� ∙  ��,�!,) = 692 ∙ 10%� ∙ �0,72� = 0,498	��/�� 

 ��,�!,* = −0,34							   

$�,* = ����� ∙  ��,�!,* = 692 ∙ 10%� ∙ �−0,34� = −0,235	��/�� 

2. krytina – tlak a sání: 

označení 
vaznice 

sklon 
α [°] 

Oblast F 
Cpe,10 

Oblast G 
Cpe,10 

Oblast H 
Cpe,10 

Oblast I 
Cpe,10 

0;15 37 -1,10 - -0,85 -0,50 
1;14 32 -1,10 - -0,82 -0,50 
2;13 27 -1,14 - -0,76 -0,50 
3;12 22 -1,20 - -0,60 -0,50 
4;11 17 - -1,32 -0,62 -0,50 
5;10 12 - -1,30 -0,63 -0,53 
6;9 7 - -1,30 -0,68 -0,58 
7;8 2 - -1,30 -0,70 -0,60 

Konkrétní součinitele vnějšího tlaku cpe,10. 

označení 
vaznice 

Oblast F 
we,F [kN/m2] 

Oblast G 
we,G [kN/m2] 

Oblast H 
we,H [kN/m2] 

Oblast I 
we,I [kN/m2] 

0;15 -0,761 - -0,589 -0,346 
1;14 -0,761 - -0,568 -0,346 
2;13 -0,789 - -0,526 -0,346 
3;12 -0,830 - -0,415 -0,346 
4;11 - -0,914 -0,429 -0,346 
5;10 - -0,900 -0,436 -0,367 
6;9 - -0,900 -0,471 -0,402 
7;8 - -0,900 -0,485 -0,415 

Tlak větru na povrchy v závislosti na oblastech a sklonu střechy. 

Stabilitní zatížení – plnostěnný dřevěný vazník: 

�+ = 0,137	��/� 

Stabilitní zatížení – příhradový ocelový vazník: 

Vodorovná stabilitní síla v místě každé vaznice: Fj [kN] 

3,74 4,37 4,55 3,95 3,59 3,3 2,8 2,68 2,85 2,8 2,5 2,2 2,07 2,84 
Reakce: RA=RB=22,12 kN 
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Popis konstrukčních prvků 

Zastřešení nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 28m x 45m jsem řešila ve třech 

variantách. Tyto tři varianty jsou geometricky totožné, liší se v řešení příčné vazby, použitých 

materiálech a v uvažovaných profilech. Opláštění konstrukce je pro všechny totožné. Všechny 

varianty mají hlavní nosný systém řešený jako obloukové vazníky v příčném směru. 

Vzdálenost vazníků je 5m. Podepření vazníků je navrženo jako tuhé ve směru X,Y,Z a 

zabraňujících pootočení kolem osy Z. Vaznice jsou kladeny mezi vazníky v osové vzdálenosti 

2,5m. Na vaznice jsou kladena žebra (krokve) v osové vzdálenosti 0,625m.  Žebra jsou pobita 

z obou stran OSB desky o rozměrech 1,250m x 2,500m. Tepelná izolace je vložena mezi OSB 

desky na výšku žebra. Štítová stěna je tvořena šesti sloupy proměnné výšky. Uložení sloupu 

je kloubové. Přípoj sloupu k vazníku je řešen jako posuvný v podélném směru sloupu, 

z důvodu volné deformace krajních vazníků. Vybočení z roviny sloupu je zajištěno vždy 

dvěma paždíky po výšce sloupu. Paždíky jsou kloubově připojeny. Opláštění štítových stěn je 

navrženo ze samonosných panelů KINGSPAN kladených v podélném směru na vnější líc 

sloupu. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí tří příčných ztužidel. Ztužidla jsou 

tvořena ocelovými trubky, které přenáší tlakové i tahové síly. Každý vazník je u všech variant 

rozdělen třemi montážními spoji na čtyři díly z důvodu přepravy na stavbu. 

Příčná vazba první varianty je řešena jako plnostěnný vazník z lepeného lamelového 

dřeva o průřezu 200x600 mm. Vzpěrná délka v rovině vazníku je uvažována 0,625*L a 

z roviny je zajištěna vaznicemi.   

Druhá varianta příčné vazby je navržena jako příhradový vazník složený z trubkových 

profilů z oceli S235. Horní pás je navržen z profilu 127x5, dolní pás z profilu 127x10. 

Mezipásové pruty tvoří diagonály profilu 57x4 o délce 1,496 m, které jsou oboustranně 

kloubově připojeny. Osová vzdálenost horního a dolního pásu je 0,74 mm. Ostatní prvky 

v konstrukci jsou navrženy z následujících profilů: ztužidlo 60,3x4, sloup HEA 220, vaznice 

HEA 140, paždík RO57x5,  

Třetí je pak řešena jako Vierendeelův vazník. Vazník je tvořen trubkovými průřezy. 

Horní pás je navržen z profilu 101x5, dolní pás pak z profilu 127x8,8. Osová vzdálenost 

horního a dolního pásu je 0,74 mm. Mezipásové pruty jsou kolmé k hornímu a dolnímu pásu a 

jsou k nim tuze připojeny. Navřen je trubkový profil 101x5. Ostatní prvky v konstrukci jsou 

navrženy z následujících profilů: ztužidlo 60,3x4, sloup HEA 220, vaznice HEA 140, paždík 

RO73x4, podélné ztužidlo RO57x4.  



      Diplomová práce  Víceúčelová hala v Holicích Bc. Eva Rückerová 

14 
 

Vzpěrné délky u ocelových variant řešení jsou stejné. Z roviny vazníku je horní pás 

zajištěn vaznicemi ve vzdálenosti 2,5 m a dolní pás zajištěn podélnými vzpěrkami 

rozmístěných symetricky na 5 částí každá o délce 7,103m. V rovině vazníku pak vzpěrnou 

délku tvoří vzdálenost mezipásových prutů. Bylo nutno posoudit vazníky na globální stabilitu 

oblouku.     

1. varianta – plnostěnný vazník z lepeného lamelového dřeva 

-       Axonometrie: 

 

- Pohled příčný: 

 

Pohled podélný: 
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- Půdorys: 

 

- Přehled průřezů, materiálů a hmotností: 

 

Posudek prvků na 1.mezní stav: 

- Posudek dřevěných prvků: 
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- Posudek ocelových prvků: 

 

Posudek vybraných prvků na 2.mezní stav: 

- Deformace vazník: 

 

- Posudek vazník: 

Průhyb od stálého zatížení:  ,�,-./� = 7,6	�� 

Průhyb od nahodilého zatížení: ,�,-./� =	−77,9	�� 

,-./� = ,�,-./� + ,�,-./� = −70,3	�� 

,.��,1-. = ,�,-./�21 + �+�13 + ,�,-./�21 + 4� ∙ �+�13
= 7,6 ∙ �1 + 0,8� + 77,9 ∙ �1 + 0 ∙ 0,8� = 91,6	�� 

,5-6 = 7

�!!
= �8!!!

�!!
= 140	��  
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Podmínka posouzení: 

,.��,1-.

,5-6
=

91,6
140

= 0,66 < 1,0 

- Deformace vaznice: 

 

- Posudek vaznice: 

Průhyb od stálého zatížení:  ,�,-./� = 6,4	�� 

Průhyb od nahodilého zatížení: ,�,-./� = 11,7	�� 

,-./� = ,�,-./� + ,�,-./� = 6,5 + 11,7 = 18,1	�� 

,.��,1-. = ,�,-./�21 + �+�13 + ,�,-./�21 + 4� ∙ �+�13
= 6,4 ∙ �1 + 0,8� + 11,7 ∙ �1 + 0 ∙ 0,8� = 23,4	�� 

,5-6 = 7

�!!
= :!!!

�!!
= 25	��  

Podmínka posouzení: 

,.��,1-.

,5-6
=

23,4
25,0

= 0,94 < 1,0 

- Deformace štítový sloup: 

 

- Posudek štítový sloup: 

Průhyb od stálého zatížení:  ,�,-./� = 0	�� 

Průhyb od nahodilého zatížení: ,�,-./� = 41,6	�� 
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,-./� = ,�,-./� + ,�,-./� = 41,6	�� 

,.��,1-. = ,�,-./�21 + �+�13 + ,�,-./�21 + 4� ∙ �+�13 = 0 ∙ �1 + 0,8� + 41,6 ∙ �1 + 0 ∙ 0,8�

= 41,6	�� 

,5-6 = 7

�!!
= �!;��

�!!
= 52,2	��  

Podmínka posouzení: 

,.��,1-.

,5-6
=

41,6
52,2

= 0,8 < 1,0 

2. varianta – příhradový vazník z oceli 

Obrázková část: 

- Axonometrie: 
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- Pohled příčný: 

 

- Pohled podélný: 

 

- Půdorys: 

 

Přehled průřezů, materiálů a hmotností: 
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Posudek prvků na 1.mezní stav: 

- Posudek ocelových prvků: 

 

Posudek vybraných prvků na 2.mezní stav: 

- Deformace vazník – horní pás: 

 

- Deformace vazník – dolní pás: 
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- Posudek vazník: 

,5-6 = 7

�!!
= �8!!!

�!!
= 140	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

20,8
140

= 0,15 < 1,0 

- Deformace vaznice: 

 

- Posudek vaznice: 

,5-6 = 7

�!!
= :!!!

�!!
= 25	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

18,7
25,0

= 0,75 < 1,0 

- Deformace štítový sloup: 
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- Posudek štítový sloup: 

,5-6 = 7

�!!
= �!;��

�!!
= 52,1	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

48,7
52,1

= 0,94 < 1,0 

3. varianta – Vierendellův vazník z oceli 

-        Axonometrie: 
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- Pohled příčný: 

 

- Pohled podélný: 

 

- Půdorys: 

 

- Přehled průřezů, materiálů a hmotností: 
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Posudek prvků na 1.mezní stav: 

- Posudek ocelových prvků: 

 

Posudek vybraných prvků na 2.mezní stav: 

- Deformace vazník – horní pás: 

 

- Deformace vazník – dolní pás: 



      Diplomová práce  Víceúčelová hala v Holicích Bc. Eva Rückerová 

25 
 

 

- Posudek vazník: 

,5-6 = 7

�!!
= �8!!!

�!!
= 140	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

26,6
140

= 0,2 < 1,0 

- Deformace vaznice: 

 

- Posudek vaznice: 

,5-6 = 7

�!!
= :!!!

�!!
= 25	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

18,6
25,0

= 0,75 < 1,0 

- Deformace štítový sloup: 
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- Posudek štítový sloup: 

,5-6 = 7

�!!
= �!;��

�!!
= 52,1	��  

Podmínka posouzení: 

,<

,5-6
=

49,1
52,1

= 0,94 < 1,0 

Předběžný výkaz výměr  

1. VARIANTA 

Lepené lamelové dřevo GL24h: Celkem: V = 80,8 m3 

Dřevo C24:    Celkem: V = 16,2 m3 

Ocel S235:    Celkem: m = 743,2 kg 

2. VARIANTA 

Ocel S235:     Celkem: m = 45 564,5 kg 

Dřevo C24:    Celkem: V = 16,2 m3 

3. VARIANTA 

Ocel S235:    Celkem: m = 45 440 kg 

Dřevo C24:    Celkem: V = 16,2 m3 

Výhody a nevýhody řešených variant 

1. varianta – plnostěnný oblouk z lepeného lamelového dřeva: 

Výhody:   estetičnost uvnitř haly 

   málo spojů 

   dobrá požární odolnost 
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 Nevýhody:  složitost výroby z lepeného lamelového dřeva  

    ochrana prvků   

    dražší varianta 

2.a 3. varianta –příhradový a Vierendeelův vazník z oceli: 

 Výhody:   malé průřezy použitých na velké rozpětí 

    možnost realizace prostupů téměř v kterémkoliv místě  

 Nevýhody:   mnoho spojů 

   nižší odolnost konstrukce proti požáru 

Výběr řešené varianty 

Pro finální řešení zastřešení víceúčelové haly jsem si vybrala 1. variantu z lepeného 
lamelového dřeva.   

Závěr 

Diplomová práce se zabývala řešením konstrukce zastřešení víceúčelové haly 

v Holicích. Softwarově byly zpracovány tři varianty. Byly navrženy a posouzeny průřezy 

jednotlivých prvků. Z těchto tří variant zastřešení byla vybrána jedna a ta byla podrobněji 

zpracována ohledně výpočtu spojů a zpracování výkresů. Konstrukce víceúčelové haly v 

Holicích vyhovuje na I. mezní stav únosnosti a na II. mezní stav použitelnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 17.1.2014             ……………….. 

Bc. Eva Rückerová 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

gk    charakteristická hodnota stálého zatížení 

gd    návrhová hodnota stálého zatížení  

vb    základní rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí  

vb,0    výchozí základní rychlost větru 

cdir   součinitel směru větru 

cseason  součinitel ročního období 

cr(z)   součinitel drsnosti terénu 

c0(z)    součinitel orografie 

kr     součinitel terénu 

Iv(z)    intenzita turbulence ve výšce z 

ρ    měrná hmotnost vzduchu 

��  referenční výška 

cfr   součinitel tření 

Arf   referenční plocha  

kcrit  součinitel používaný pro příčnou a torzní stabilitu 

λrel,m  poměrná štíhlost 

kf,3   modifikační součinitel 

Ϭm,d  návrhové napětí v ohybu 

σ=,!,>  navrhove napěti v tlaku rovnoběžně s vlakny 

?6,+  navrhova pevnost v ohybu 

f=,!,>  navrhova pevnost v tlaku rovnoběžně s vlakny 

iB  poloměr setrvačnosti 

CD  moment setrvačnosti 

k=  součinitel vzpěrnosti 

F!,!:  hodnota 5 % kvantilu modulu pružnosti 

?G  mez pevnosti oceli 

?G,	  charakteristicka pevnost v tahu svorniků 

�6H+  modifikační součinitel pevnosti pro třídy provozu a třídy trvání zatíženi 
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�+�1  modifikační součinitel deformace pro třídy provozu 

,-./�  okamžitý průhyb 

,5-6  limitní průhyb 

,.��,1-. čistý konečný průhyb 

IJ  dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
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