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Abstrakt 

 

Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod 

Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která 

bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr haly je dán jízdní plochou 25m x 60m, 

bezpečnostními odstupy a tribunou pro diváky. Nosná konstrukce je tvořena třinácti příčnými 

vazbami po šesti metrech z plnostěnných sloupů a příhradových vazníků, které jsou mezi 

sebou propojeny vaznicemi. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťuje systém ztužidel. 

  

Klíčová slova 

  

Ocelová konstrukce, příhradový vazník, vaznice, plnostěnný sloup, ztužidla 

  

Abstract 
 

The aim of this thesis is the design and assessment of the load carrying structure of a riding 

hall in Třebechovice pod Orebem. It is a rectangular hall with dimension of 36 meters x 72 

meters with a gabled roof that will be utilized for dressage and equestrian competitions.  Hall 

dimension is determined by the riding area 25 meters x 60 meters,by the safety clearances and 

grandstand for spectators. The load carrying structure is made up of thirteen crosslinks by six 

meters of solid-columns and lattice trusses connected by purlins. The spatial rigidity of the 

structure is ensured by the bracings system. 

Keywords 

Steel structure, lattice truss, purlins, solid-column, bracings 
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1. ÚVOD 
  

 Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce jízdárny pro oblast Třebechovice pod Orebem, tak aby minimální 
rozměry jízdní plochy byly 25,0 x 60,0 m v souladu s prostorovým uspořádáním objektu. 

 

2. DISPOZICE KONSTRUKCE 
 

 Minimální jízdní plocha byla rozšířena o bezpečnostní odstupy (do nichž mohou zasahovat konstrukční prvky) u štítových 
stěn o 6,0 m a 3,0 m u podélných stěn. Dále k rozměrům byl připočítán prostor pro tribunu o šířce 5m. Světlá výška užitného 
prostoru je dána průchozí výškou u tribuny navýšenou o možnou hodnotu průhybu vazníku, která nebyla překročena. 

- PŮDORYSNÁ DISPOZICE JÍZDÁRNY 

 

- PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ JÍZDÁRNY 
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3. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
  

Konstrukce o půdorysných rozměrech 36,0 x 72,0 m je vymodelována jako prostorová prutová soustava ve studentské 

verzi programu RSTAB 8.01. Konstrukce je tvořena třinácti příčnými vazbami o osové vzdálenosti 6 m. Hlavní příčná vazba 

v osách 2 - 12 je uvažována jako dvoukloubový rám, tvořený v rovině vazby vetknutými plnostěnnými sloupy a příhradovým 

vazníkem. Příhradový vazník je tvořený uzavřenými profily.  V osách 1 a 13 jsou příhradové vazníky nahrazeny vazbou z profilu 

IPE 180 modelovaným jako spojitý nosník, který je podepřený štítovými sloupy. Vaznice jsou kloubově uložené a řešené jako 

prosté nosníky. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna systémem příčných ztužidel v krajních polích a podélným ztužidlem 

ve vrcholu. Dále je ještě vzpěrná délka dolního pásu příhradového vazníku zkrácena na polovinu pomocí tahových prutů. 

Všechny prvky v konstrukci jsou navrženy z oceli S235 JR. 

- PŮDORYS 

 

- PROSTOROVÝ MODEL KONSTRUKCE 
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4. POPIS KONSTRUKCE 

4.1. OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU 

 

Střešní opláštění je tvořeno panely Kingspan KS1000RW tl. 80 mm uložených na vaznice a upevněných dle pokynů 

výrobce. Z výrobních a přepravních důvodů budou střešní panely dodány v délce 9225 mm. Návaznost bude zajištěna pomocí 

přesahu 250 mm u panelů uložených blíže vrcholu.  

Stěnové opláštění je tvořeno panely Kingspan KS1000AWP tl. 120 mm kladených horizontálně a přímo připojených 

k plnostěnným nosným sloupům. Panely na stěnové opláštění budou dodány v délce 6 m. Z důvodu zamezení vzniku 

tepelných mostů bude místo styku dvou sousedních panelů zajištěno pomocí pistolové nízkoexpanzní PUR pěny.   

Okenní otvory budou vyplněny plastovými okny z vnější strany barvy shodné s barvou opláštění a z vnitřní strany bílé. 

V místě vjezdu a výjezdu koní a dopravních prostředků zajišťujících údržbu konstrukce a jízdní plochy bude vytvořen 

samostatný betonový pás, na nějž bude usazena konstrukce nesoucí plechová vrata. Tato konstrukce není součástí výpočtu. 

Obdobně bude vyřešen přístup pro diváky, kde budou ocelová vrata nahrazena automatickými posuvnými dveřmi. 

Lemování otvorů ani styků panelů není v této práci řešeno. 

4.2. VAZNICE 

  

Vaznice jsou navrženy jako prostý nosník z profilu IPE 200 délky 6 m. Půdorysná vzdálenost vaznic je 3 m. V krajních 

polích jsou délky vaznic zvětšeny o 135 mm tak, aby lícovali se štítovými sloupy a bylo možné k nim připojit stěnový panel. 

Připojení k vazníku je provedeno pomocí úhelníků L 120x8 dl. 100 mm, ke kterému je vaznice připojena šrouby M20 pevnosti 

6.8 a k tomu odpovídajících podložek a matek. S ohledem na relativně nízký sklon střechy (pouze 6°) není nutné použít táhla 

v rovině střechy ke zkrácení vzpěrné délky. 

4.3. VAZNÍKY 

  

Vazník je navržen jako dvoukloubový rám společně s plnostěnnými sloupy s rozpětím 36 m. Výška vazníku ve vrcholu je 

3,6 m a výška v místě napojení na sloup 1,71 m. Horní pás ve spádu 6° je navržen stejně jako dolní vodorovný pás 

z uzavřeného čtvercového profilu QRO 140x140x5. Volba tohoto profilu se odvíjela především z důvodu připojení 

mezipásových prutů. Mezipásové pruty jsou tvořeny z trubek RO 101,6x4 v případě nejvíce namáhaných diagonál a z trubek 

RO 70x3 u svislic a ostatních diagonál. Připojení mezipásových prutů k pásům vazníku je provedeno pomocí koutových svarů 

s účinnou tloušťkou 3mm. Z toho vyplývá, že každý prut je připojen excentricky tak, aby byl dodržen potřebný prostor pro 

provedení svaru, a tím pádem jsou pásy vazníku přitíženy přídavným ohybovým momentem. Vazník je z důvodu přepravy 

rozdělen na tři montážní celky o délkách 2x11,880 m a 12,400 m. Mezipásové pruty v místě montážních styků jsou připojeny 

pomocí šroubů M16; 5.8 ke styčníkovým plechům přivařeným k pásům vazníku. Pásy vazníku jsou připojeny pomocí dvojice 

čelních desek z plechů P15x160-252 a šroubů M20; 6.8. Napojení vazníku na sloup je provedeno u horního pásu čepovým 

spojem, tvořeným dvěma plechy tl. 10 mm a jedním plechem tl. 20 mm a čepem průměru 30 mm a pevnosti 6.8. Dolní pás je 

ke sloupu připojen pomocí navařeného plechu s oválným otvorem a šroubem M16 5.8. Tímto přípojem je pozitivně zkrácena 

vzpěrná délka dolního pásu, aniž by nastalo negativní přitížení sloupu příčnou silou. 

Vazník v osách 1 a 13 modelovaný jako spojitý nosník z profilu IPE 180 je připojen ke sloupům pomocí šroubů na čelní 

desku sloupů. Není řešeno v této práci. Délka jednotlivých polí tohoto nosníku je 6,033 m. Horní pás tohoto vazníku musí 

lícovat s horním pásem příhradového vazníku. Od této podmínky se odvíjí skutečná délka štítových sloupů.  
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4.4. SLOUPY 

  

Plnostěnné sloupy profilu IPE 360 teoretické výšky 7 m, které tvoří společně s příhradovým vazníkem dvoukloubový rám 

jsou v rovině vazby uvažovány jako vetknuté a z roviny jako kloubové. Připojení k základové patce je provedeno pomocí čtyř 

lepených kotev HILTI HAS-E-F-5.8 M24 a patního plechu P20x370-560. Sloup je k patnímu plechu přivařen koutovým svarem o 

účinné tloušťce 5 mm. Rozdílná vzpěrná délka u sloupů je dána umístěním paždíků pro okenní otvory. Rozhodujícím 

posudkem byl mezní stav použitelnosti. 

Štítové plnostěnné sloupy profilu IPE 270 proměnlivé výšky dle polohy v konstrukci jsou uvažovány jako kloubové 

z roviny i v rovině vazby. Rozhodujícím posudkem je v tomto případě kombinace ohybu a osové síly. Kotvení pro tyto sloupy 

bude tvořeno pouze dvěma kotvami umístěnými v ose menší tuhosti sloupu. Bude uvažován stejný typ kotev a tloušťka 

patního plechu jako u sloupů z profilu IPE 360. 

 4.5. ZTUŽIDLA 

  

Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna ztužidly a vetknutými sloupy. Podélná tuhost je zajištěna pomocí příčných 

střešních ztužidel v krajních polích a na ně navazujících stěnových ztužidel, které přenášejí účinky do základu. Dále je podélná 

tuhost zajištěna pomocí podélného ztužidla umístěného ve vrcholu. Stěnové ztužidlo je tvořeno složeným průřezem z dvojice 

profilů 60x60x8 a připojeno pomocí šroubů M16 5.8 ke styčníkovému plechu tl. 8mm, který je přivařen ke stojině sloupu.  

Navazující příčné střešní ztužidlo z profilu 2xL L 70x70x7  je vytvořeno obdobným způsobem. Propojení křižujících ztužidel je 

provedeno pomocí vsazeného plechu tl. 8 mm do jedné diagonály a šroubovým připojením diagonály druhé. Na tento přípoj 

budou použity šrouby M16 5.8. Příčné střešní ztužidlo bude navíc ještě v místě křížení dvou diagonál připojeno ke spodnímu 

pásu příslušné vaznice. Podélné ztužidlo je navrženo z trubek RO 70x3 a ve více namáhaných částech RO 89x4. Podélné 

ztužidlo je uvažováno jako příhradový nosník s kloubově uloženým dolním pásem nevyvozujícím negativní účinky v místě 

připojení na sloup. Podélné ztužidlo je připojeno šroubově. 

4.6. PAŽDÍKY 

  

V této práci jsou paždíky navrženy pouze odhadem, jelikož se nepodílejí zásadním způsobem na ztužení konstrukce ani 

nepřenášejí žádné významné zatížení, jelikož je upevnění opláštění realizováno přímo do nosných sloupů. Jako profil byl 

zvolen C180x1,5 délky 5,970 m a 2,0 m. Ocel S 350GD. Přípoj bude realizován pomocí šroubů M12 5.8 a přípojného plechu tl. 

5 mm navařeného na sloup, tak aby vnější pás sloupu a paždíku lícovali. Paždíky jsou navrženy pouze pro vytvoření okenních 

otvorů a jejich profil může být po konzultaci s dodavatelem upraven. 

4.7. TÁHLA 

  

Pro zkrácení vzpěrné délky dolních pásů příhradových vazníků jsou navrženy táhla z kruhové oceli RD 16. Táhla jsou 

umístěna ve čtvrtině rozpětí vazníku, čímž vzniká vzpěrná délka dolního pásu 9 m.  Dodávány na stavbu budou v délce 6,25 m 

se závitem na obou koncích. Otvory v dolním pásu vazníku budou připraveny již z výrobny. Dále bude ke každému táhlu 

dodána dvojice příslušejících matek a podložek. Je nutné dbát na dostatečné napnutí během celé životnosti stavby. 
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5. VÝROBA A TRANSPORT KONSTRUKCE 
 

Výroba všech prvků konstrukce proběhne dle patných norem ve výrobním závodě z oceli S235 JR. Dále musí být 

konstrukce zbavena hrubých nečistot a splňovat mezní odchylky dle příslušné normy. Konstrukce musí být již z výrobny 

opatřena vrstvou základního nátěru pro zamezení koroze. Dodavatel konstrukce bude určen investorem s přihlédnutím na 

možnosti firem v blízkém okolí. Šroubové spoje jsou prováděny pomocí šrouby M16 a M20 pevnosti 5.8. Jejich nákup se bude 

odvíjet od cenové nabídky okolních firem. Lepené kotvy HILTI HAS-E-F-5.8 M24 budou dodány společností HILTI ČR spol. 

s.r.o., společně s příslušnými chemickými patronami HVU M24. 

Příhradový vazník je z důvodu přepravy rozdělen na 3 montážní celky délek 2x11,880 m a 12,400 m, dále je z důvodu 

přepravy také nutné rozdělit střešní panely Kingspan KS1000RW tl. 80 mm na délky 9,225 m 9,225 m(+250 mm podřez). 

Všechny ostatní prvky splňují svou délkou a vahou požadavky na transport.  

6. OCHRANA KONSTRUKCE 
 

Všechny prvky konstrukce budou na stavbu dovezeny se základním antikorozním nátěrem, který bude po montáži 

obnoven. Následně bude nanesen protipožární nátěr ve dvou vrstvách a krycí lak dle výběru investora. Spojovací prvky budou 

opatřeny pozinkováním. Sekundární nosná konstrukce otvorů bude ve výrobně žárově zinkována, jiná povrchová úprava se 

dále neaplikuje. 

7. MONTÁŽ KONSTRUKCE 
 

Po provedení geologického průzkumu a úpravě rozměrů budou vybetonovány základové patky v místech sloupů a pasy 

v místech určených pro montáž vstupních otvorů. Po řádném vytvrdnutí bude vytvořeno podlití z betonu vyšší pevnosti o 

tloušťce min 50 mm, u kterého bude důsledně kontrolována výška. 

Po řádném vytvrdnutí betonových patek a podlití budou osazeny hlavní nosné sloupy profilu IPE 360 a štítové sloupy 

profilu IPE 270 s navařeným patním plechem tl. 20mm pomocí vlepovaných kotev HILTI M24 třídy 5.8. Okamžitě po montáži 

sloupů v jedné ose bude osazen příhradový vazník, který je nejdříve nutné smontovat, jelikož bude dodáván ve třech 

montážních celcích. Vazníky v osách 1 a 13 budou smontovány až po uložení na sloupy. Osazení příhradových vazníků bude 

realizováno pomocí 2 autojeřábů z důvodu snížení rizika zkroucení vazníku a lepší manipulovatelnosti. Po osazení vazníku 

v sousední ose budou vždy ihned osazovány vaznice a ztužidla.  

Během montáže dalších částí konstrukce bude probíhat oprava základního nátěru a aplikace dalších vrstev. Po 

smontování všech prvků hlavní nosné konstrukce může začít osazování sekundární konstrukce otvorů a pokládka opláštění 

z panelu Kingspan pomocí speciálních přísavek pro větší bezpečnost při montáží a snížení rizika poničení panelu.  Po montáži 

stěnových panelů může přijít na řadu osazení otvorů a finální lemování konstrukce.  

Nakonec je třeba opravit nátěry v místech, kde mohlo dojít k poškození, sestavit tribunu pro diváky což je možné již při 

montáži opláštění. Je také potřeba vytvořit ochranou palisádu okolo jízdní plochy a upravit povrch jízdní plochy dle 

požadavků České jezdecké federace. Na úplný závěr se provedou dokončovací stavební práce, terénní úpravy a úprava 

komunikací. 
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8. VÝKAZ MATERIÁLU 
Jedná se pouze o orientační výkaz prvků využitých ve výpočtovém modelu. Přesný výpis prvků je řešen u výrobního výkresu vazníku. 

POLOŽKA PRŮŘEZ POČET KUSŮ  
DÉLKA 
[mm] 

HMOTNOST 
[kg/m];[kg/ks] 

HMOTNOST 
CELKEM[kg] 

MATERIÁL 

1 QRO 140x5 22 11353 20,700 5170,156 S235 JR 

2 QRO 140x5 11 12570 20,700 2862,189 S235 JR 

3 QRO 140x5 22 11925 20,700 5430,645 S235 JR 

4 QRO 140x5 22 6320 20,700 2878,128 S235 JR 

5 L 120x8 154 100 14,700 226,380 S235 JR 

6 RO 106,8x4 22 3095 9,600 653,664 S235 JR 

7 RO 70x3 22 1884 5,000 207,240 S235 JR 

8 RO 106,8x4 22 3493 9,600 737,722 S235 JR 

9 RO 70x3 22 2200 5,000 242,000 S235 JR 

10 RO 70x3 22 3562 5,000 391,820 S235 JR 

11 RO 70x3 22 2514 5,000 276,540 S235 JR 

12 RO 70x3 22 3680 5,000 404,800 S235 JR 

13 RO 70x3 22 2830 5,000 311,300 S235 JR 

14 RO 70x3 22 3922 5,000 431,420 S235 JR 

15 RO 70x3 22 3145 5,000 345,950 S235 JR 

16 RO 70x3 22 4446 5,000 489,060 S235 JR 

17 RO 70x3 22 3459 5,000 380,490 S235 JR 

18 IPE 360 26 6780 57,100 10065,588 S235 JR 

19 IPE 270 4 7500 36,100 1083,000 S235 JR 

20 IPE 270 4 8130 36,100 1173,972 S235 JR 

21 IPE 270 2 8760 36,100 632,472 S235 JR 

22 2xL 60x60x8  4 8970 14,200 509,496 S235 JR 

23 2xL 60x60x8  8 4415 14,200 501,544 S235 JR 

24 2xL 70x70x7  48 4065 14,800 2887,776 S235 JR 

25 RO 89x4 8 5820 8,400 391,104 S235 JR 

26 RO 89x4 2 4597 8,400 77,230 S235 JR 

27 RO 70x3 16 5820 5,000 465,600 S235 JR 

28 RO 70x3 13 3510 5,000 228,150 S235 JR 

29 RO 70x3 24 4597 5,000 551,640 S235 JR 

30 C 180x1,5 32 5970 3,940 752,698 S350 GD 

31 C 180x1,5 28 2000 3,940 220,640 S350 GD 

32 IPE 180 4 12216 18,800 918,643 S235 JR 

33 IPE 180 2 1036 18,800 38,954 S235 JR 

34 IPE 200 140 6000 22,400 18816,000 S235 JR 

35 IPE 200 28 6135 22,400 3847,872 S235 JR 

   
  CELKEM [kg] 64601,882 
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9. ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování návrhu nosné konstrukce jízdárny s minimální jízdní plochou 25,0 x 60,0 m. 

Výpočtový model pro získání vnitřních sil jsem vytvořil ve studentské verzi programu RSTAB  8.01. Posouzení bylo zpracováno 

dle aktuálních platných norem. 

V Brně dne 27.5.2014  

                                                              ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Patrný  
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11.SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽITÝCH ZKRATEK 
A- průřezová plocha 
As- plocha šroubu účinná v tahu 
Aw- průřezová plocha stojiny 
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 -teplený součinitel 
Fb,Rd- návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FEd -návrhová působící síla 
Ft,Rd -návrhová únosnost šroubu v tahu 
FV,Rd -návrhová únosnost šroubu ve střihu 
E -modul pružnosti v tahu, tlaku 
Iv -moment setrvačnosti v kroucení 
Iw -výsečový moment setrvačnosti 
Iy -moment setrvačnosti průřezu k ose y 
Iz -moment setrvačnosti průřezu k ose z 
Lw -délka svaru 
Lcr,T -vzpěrná délka při vybočení zkoucením 
Lcr,y -vzpěrná délka kolmo k ose y 
Lcr,z -vzpěrná délka kolmo k ose z 
Mc,Rd -návrhová únosnost v ohybu 
MEd -návrhový ohybový moment 
Mel,Rd- návrhová elastická únosnost v ohybu 
Mpl,Rd -návrhová plastická únosnost v ohybu 
Nb,Rd -vzpěrná únosnost 
Ncr -kritická síla 
Nt,Rd- návrhová únosnost v tahu 
R -výslednice sil 
VEd- návrhová smyková síla 
Vpl,Rd- plastická smyková únosnost 
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 
aw -účinná výška svaru 
b -šířka průřezu 
dw -výška rovné části stojiny 
d -jmenovitý průměr šroubu 
d0 -průměr otvoru pro šroub 
e -excentricita normálové síly 
e1 -vzdálenost šroubu od okraje 
e2 -vzdálenost šroubu od okraje 
fcd -návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck -charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  
fy -mez kluzu 
fu -mez pevnosti 
fub- mez pevnosti materiálu šroubu 
h -výška průřezu 
i0 -polární poloměr setrvačnosti 
iy -poloměr setrvačnosti k ose y 
iz -poloměr setrvačnosti k ose z 
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kr -součinitel terénu 
kw -součinitel vzpěrné délky 
kyy -součinitel interakce 
kzy -součinitel interakce 
kyz -součinitel interakce 
kzz -součinitel interakce 
leff -efektivní délka 
n -počet střihových rovin 
qp(z)- maximální hodnota dynamického tlaku větru 
s -charakteristická hodnota zatížení sněhem 
sk -základní tíha sněhu 
vb,0- výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vm -střední rychlost větru 
w -tlak větru 
z0 -parametr drsnosti terénu 
z0,II- parametr drsnosti terénu 
z -výška nad zemí 
zmin- minimální výška 
Φ- hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
ΦLT- hodnota pro výpočet součinitele klopení  
α- součinitel 
αLT- součinitel imperfekce pro klopení 
β -součinitel vzpěrné délky 
βw -korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
γM0- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
γM1 -dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
γM2 -dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
γM5 -dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
ε -součinitel závisející na fy 
κwt -bezrozměrný parametr kroucení 
λ -štíhlost 
λy -poměrná štíhlost kose y 
λz -poměrná štíhlost kose z 
λLT- poměrná štíhlost při klopení 
μcr -bezrozměrný kritický moment 
μi -tvarový součinitel zatížení sněhem 
π -Ludolfovo číslo 
ρ -měrná hmotnost vzduchu 
σ -normálové napětí 
χLT -součinitel klopení 
χy -součinitel vzpěru k ose y 
χz -součinitel vzpěru k ose z 
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