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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukce zastřešení 

sportovního objektu v obci Mikulov. Jedná se o zastřešení dvou tenisových kurtů a přilehlých 

tribun. V návrhu je posuzováno několik alternativ uspořádání konstrukce, a to z plnostěnných 

střešních vazníků z lepeného lamelového dřeva, či příhradových z rostlého dřeva. Rozpětí 

vazníků je uvažováno 19 m nad každým kurtem. Ve výpočtu jsou posouzeny jednotlivé prvky 

a jejich spoje. Práce se mimo jiné zabývá i požární odolností některých součástí navrženého 

systému. Statická analýza nosné konstrukce byla provedena ve studentské verzi programu 

SCIA Engineer 14.  

 

Klíčová slova 

zastřešení, střešní panely, vaznice, příhradový vazník, ztužidlo, OSB, lepené lamelové dřevo, 

rostlé dřevo, kolíkový spoj, požární odolnost, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti  

  

  

Abstract 

  Bachelor’s thesis describes design and static assessment of the roof structure of sport 

hall in Mikulov. Specifically the roofing of the two tennis courts and surrounding stands. 

Thesis examine several alternatives of design of roof structure like plate girders from glued 

laminated timber or truss girders made from solid wood. Girders span is 19 m above each 

tennis court. In the static calculation are assessed individual supporting elements and their 

connections. The thesis also includes fire resistant report of some elements of roof structure. 

Static analysis has been accomplished by student version of the SCIA Engineer 14 software.   

 

Keywords 
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pin joint, fire resistance, ultimate limit state, serviceability limit state  
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení sportovního objektu 

v obci Mikulov. Jedná se o zastřešení dvou tenisových kurtů a přilehlých tribun. V návrhu je 

posuzováno několik alternativ uspořádání konstrukce, a to z plnostěnných střešních vazníků 

z lepeného lamelového dřeva, či příhradových z rostlého dřeva. Rozpětí vazníků je 

uvažováno 19m nad každým kurtem. Ve výpočtu jsou posouzeny jednotlivé prvky a jejich 

spoje. Práce se mimo jiné zabývá i požární odolností některých součástí navrženého systému. 

Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými normami ČSN EN.  

Objekt se nachází v obci Mikulov v Jihomoravském kraji asi 40 km jižně od Brna. Tato 

lokalita spadá do II. sněhové a II. větrové oblasti. Třída provozu konstrukce 2 je 

charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu, přesahující 85 % pouze několik týdnů v roce   

2. Normativní podklady 

ČSN EN 1990 Eurokód: 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 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

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

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 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 

ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - 

Požadavky  

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

3. Dispoziční řešení 

Řešená konstrukce tvoří zastřešení nad objektem obdélníkového tvaru se zkosenými 

rohy. Celá konstrukce je symetrická vůči jedné ose a tvoří ji dva základní prvky a to hlavní 

lodě budovy, každá o rozměrech 19 x 35m nad jednotlivými tenisovými kurty a část nad 

podiem v půdorysném tvaru pravoúhlého trojúhelníku a odvěsnách 19 a 15m. Výška 

hřebene střechy objektu činí 10m.  
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Konstrukce zastřešení hlavních lodí objektu je volena jako vaznicová soustava 

s příčnými vazníky délky 19m. Vazníky jsou řešeny ve třech alternativách jako příhradový 

z rostlého dřeva třídy C24, plnostěnný z lepeného lamelového dřeva GL24h a trojkloubový 

opět z BSH doplněný ocelovým táhlem. Rozteč hlavních vazníků je 4,0m. Na vaznících je 

pravoúhle položena soustava vaznic, které jsou od sebe osově vzdáleny 2,0m v půdorysném 

průmětu.  

 Zbylá konstrukce zastřešení nad podii je tvořena přímopásovými nosníky různé výšky 

z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. Dispoziční řešení je lépe patrné z výkresu C-01 

„Dispozice“. 

 Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příčnými a okapovými ztužidly. U varianty 

příhradového vazníku je doplněna o podélné ztužidlo probíhající uprostřed rozpětí vazníků. 

Celá konstrukce je usazena na ŽB věnec, který prochází po obvodu budovy a na vnitřních 

nosných stěnách. Posouzení nosné konstrukce budovy není předmětem této práce. Kritériem 

pro návrh výšky objektu byla světlá vzdálenost mezi povrchem podlahy a spodním lícem 

nosné konstrukce zastřešení. Jako vztažná výška je zvolen horní, pochozí povrch podlahy 

(0,000 = 236,46 m n.m.) 

 Opláštění střešní konstrukce je tvořeno panely vlastního návrhu s nosnými prvky 

z rostlého dřeva a tepelnou izolací ve formě PU pěny. Pro vnější povrch pláště byl zvolen 

hladký titanzinkový plech.  
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4. Zatížení 

Třída provozu: 2 

je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu, přesahující 85 % pouze několik týdnů v roce. 

Třída trvání zatížení: krátkodobé 

sníh, vítr 

Třída použití: 2 

interiér nebo zakryté, vlhkost příležitostně > 20 %, výskyt biotických činitelů - dřevokazný 

hmyz, dřevozbarvující houby, dřevokazné houby. 

Konstrukce je ověřena statickým výpočtem na účinky zatížení dle zásad Eurokódu a to 

ve dvou hlavních posudcích na I. mezní stav - únosnosti a II. mezní stav - použitelnosti. Pro 

posouzení byly vytvořeny 2 kombinace (MSÚ a MSP) tvořených z 6 zatěžovacích stavů. 

 skupina LG1  - vlastní tíha -  generována v programu SCIA engineer dle profilu a  

   objemové tíhy jednotlivých prvků 

  - ostatní stálé - zatížení střešním pláštěm a technickým vybavením 

 skupina LG2 - stabilitní síly  

 skupina LG3 - vítr 

 skupina LG4 - sníh plný 

  - sníh poloviční 

 Hlavní vazník z lepeného lamelového dřeva byl dále posouzen na účinky požáru dle 

ČSN EN 1995-1-2 jak metodou redukovaného průřezu, tak metodou redukovaných vlastností. 

5. Materiál 

Mezi hlavní materiály nosné konstrukce patří rostlé jehličnaté dřevo třídy C24 a 

lepené lamelové dřevo třídy GL24h. Jako další materiály byly voleny desky OSB typu 3 pro 

opláštění a oceli třídy S235 a S355 pro různé konstrukční spoje či uložení prvků. U třetí 

varianty byla pro táhlo zvolena ocel třídy S460. 

6. Ochrana proti biotickým činitelům 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem k zajištění ochrany 

proti biotickým činitelům, jako jsou dřevokazné houby či dřevokazný hmyz.  Nátěry budou 

zvoleny dle působení daného prostředí, zároveň však musí brát ohled na ekologii k životnímu 

prostředí a být zdravotně nezávadné. 
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7. Varianty zastřešení 

Globální tvar a dispozice jednotlivých variant se v zásadě nijak neliší. V rámci 

ekonomické, ale také estetické stránky byl však přepracován konstrukční systém hlavního 

vazníku. Níže jsou blíže specifikovány jednotlivé varianty včetně výkazů materiálů a 

vizualizací návrhů.  

7.1. Varianta 1 - příhradový vazník 

Pro větší hospodárnost byl navržen příhradový vazník z rostlého dřeva se styčníky 

s vnitřními ocelovými plechy. Tato varianta se vyznačuje nejnižšími náklady na materiál, 

otázkou však zůstává pracnost montáže vazníků z důvodu styčníkových a montážních spojů. 

Mezi nevýhody také patří vyšší nehomogenita a objemová nestálost rostlého dřeva. 

 

Přibližný výkaz výměr pro jeden vazník - rostlé dřevo C24 

Označení Popis Profil [mm]
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

HP Horní pás 140x160 9 550 2 0,428

DP Dolní pás 160x180 19 000 1 0,547

S Svislice 120x120 920 2 0,026

D1 Diagonála 120x120 1 595 2 0,046

D2 Diagonála 120x120 1 315 2 0,038

D3 Diagonála 120x120 1 475 4 0,085

D4 Diagonála 120x120 1 660 4 0,096

D5 Diagonála 120x120 1 850 4 0,107

D6 Diagonála 120x120 2 040 2 0,059

V1 Vazník 1,431  
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7.2. Varianta 2 - plnostěnný vazník z lepeného lamelového dřeva 

Jako estetická varianta byl zvolen vyklenutý plnostěnný nosník z lepeného lamelového 

dřeva. Jedná se však o nejdražší variantu v podobě vysoké ceny za vazníky BSH. Mezi 

nepatrné nevýhody patří také přepravní možnosti vazníku jako celku s délkou 19m avšak tyto 

by neměly představovat problém z důvodu dostupnosti lokality. Mezi nesporné výhody pak 

také patří jednoduchost systému, potažmo montáže vazníků.

 

Přibližný výkaz výměr pro jeden vazník - lepené lamelové dřevo GL24h 

Označení Popis Profil [mm]
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

V2 Vazník 200x800-1300 19 000 1 3,806  
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7.3. Varianta 3 - trojkloubový vazník s ocelovým táhlem 

Třetí alternativa je v podobě trojkloubového nosníku kde jsou hlavní nosníky 

z lepeného lamelového dřeva doplněny ve spodní části ocelovým táhlem. Toto řešení přináší 

úsporu dřeva a tím vyšší hospodárnost konstrukce. Mezi nevýhody se řadí vyšší složitost 

montáže vazníků a v neposlední řadě horší protipožární odolnost ve formě nechráněného 

ocelového táhla, či kloubového spoje ve vrcholu vazníku.

 

Přibližný výkaz výměr pro jeden vazník 

Označení Popis Profil [mm]
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

Hmotnost 

[kg]
Materiál

N Nosník 200x560 9 550 2 2,139 GL24h

T Táhlo ∅ 40 19 000 1 187,4 S 460

 

7.4. Zhodnocení 

Jednotlivé varianty byly posouzeny na základě dvou hlavních parametrů a to 

ekonomiky a estetiky konstrukčního systému. Z důvodu nejnižších nákladů byla pro 

podrobnější posuzování vybrána první varianta v podobě příhradového vazníku. Této 

variantě se věnuje následující technická zpráva a převážná část statického výpočtu. Méně 

podrobně byla zpracována varianta 2, kde byl ve statickém výpočtu posouzen hlavní nosník 

na MSÚ a MPS. Dále byl vazník ověřen na účinky požáru v návrhové odolnosti R30. Poslední 

varianta byla zpracována pouze na úrovni vytvoření prostorového modelu a posouzení 

nosných prvků ve výpočetním programu Scia Engineer.
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8. Technická zpráva (Varianta 1) 

8.1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení sportovního objektu 

v obci Mikulov. Jedná se o zastřešení dvou tenisových kurtů a přilehlých tribun. Rozpětí 

hlavních příhradových vazníků je uvažováno 19m nad každým kurtem. Ve výpočtu jsou 

posouzeny jednotlivé prvky a jejich spoje. Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými 

normami ČSN EN.  

Objekt se nachází v obci Mikulov v Jihomoravském kraji asi 40 km jižně od Brna. Tato 

lokalita spadá do II. sněhové a II. větrové oblasti. Třída provozu konstrukce 2 je 

charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu, přesahující 85 % pouze několik týdnů v roce   

8.2. Normativní podklady 

ČSN EN 1990 Eurokód: 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 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

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

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 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 

ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - 

Požadavky  

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

 

8.3. Dispoziční řešení 

Řešená konstrukce tvoří zastřešení nad objektem obdélníkového tvaru se zkosenými 

rohy. Celá konstrukce je symetrická vůči jedné ose a tvoří ji dva základní prvky a to hlavní 

lodě budovy, každá o rozměrech 19 x 35m nad jednotlivými tenisovými kurty a část nad 

podiem v půdorysném tvaru pravoúhlého trojúhelníku a odvěsnách 19 a 15m. Výška 

hřebene střechy objektu činí 10m.  
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Konstrukce zastřešení hlavních lodí objektu je volena jako vaznicová soustava 

s příčnými vazníky délky 19m. Vazníky jsou řešeny jako příhradový nosník z rostlého dřeva 

třídy C24. Rozteč hlavních vazníků je 4,0m. Na vaznících je pravoúhle položena soustava 

vaznic, které jsou od sebe osově vzdáleny 2,0m v půdorysném průmětu.  

 Zbylá konstrukce zastřešení nad podii je tvořena přímopásovými nosníky různé výšky 

z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. Dispoziční řešení je lépe patrné z výkresu C-01 

„Dispozice“. 

 Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příčnými a okapovými ztužidly, dále pak 

podélným ztužidlem probíhajícím uprostřed rozpětí vazníků. Celá konstrukce je usazena na 

ŽB věnec, který prochází po obvodu budovy a na vnitřních nosných stěnách. Posouzení nosné 

konstrukce budovy není předmětem této práce. Kritériem pro návrh výšky objektu byla 

světlá vzdálenost mezi povrchem podlahy a spodním lícem nosné konstrukce zastřešení. Jako 

vztažná výška je zvolen horní, pochozí povrch podlahy (0,000 = 236,46 m n.m.) 

 Opláštění střešní konstrukce je tvořeno panely vlastního návrhu s nosnými prvky 

z rostlého dřeva a tepelnou izolací ve formě PU pěny. Pro vnější povrch pláště byl zvolen 

hladký titanzinkový plech.  
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8.4. Zatížení 

Třída provozu: 2 

je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu, přesahující 85 % pouze několik týdnů v roce. 

Třída trvání zatížení: krátkodobé 

sníh, vítr 

Třída použití: 2 

interiér nebo zakryté, vlhkost příležitostně > 20 %, výskyt biotických činitelů - dřevokazný 

hmyz, dřevozbarvující houby, dřevokazné houby. 

Konstrukce je ověřena statickým výpočtem na účinky zatížení dle zásad Eurokódu a to 

ve dvou hlavních posudcích na I. mezní stav - únosnosti a II. mezní stav - použitelnosti. Pro 

posouzení byly vytvořeny 2 kombinace (MSÚ a MSP) tvořených z 6 zatěžovacích stavů. 

 skupina LG1  - vlastní tíha -  generována v programu SCIA engineer dle profilu a  

   objemové tíhy jednotlivých prvků 

  - ostatní stálé - zatížení střešním pláštěm a technickým vybavením 

 skupina LG2 - stabilitní síly  

 skupina LG3 - vítr 

 skupina LG4 - sníh plný 

  - sníh poloviční 

8.5. Materiál 

Mezi hlavní materiály nosné konstrukce patří rostlé jehličnaté dřevo třídy C24 a 

lepené lamelové dřevo třídy GL24h. Jako další materiály byly voleny desky OSB typu 3 pro 

opláštění a oceli třídy S235 a S355 pro různé konstrukční spoje či uložení prvků. 

8.6. Ochrana proti biotickým činitelům 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem k zajištění ochrany proti 

biotickým činitelům, jako jsou dřevokazné houby či dřevokazný hmyz.  Nátěry budou zvoleny 

dle působení daného prostředí, zároveň však musí brát ohled na ekologii k životnímu 

prostředí a být zdravotně nezávadné. 

8.7. Konstrukční prvky 

8.7.1 Střešní plášť 

Opláštění konstrukce je tvořeno střešními panely o rozměrech 1,0 x 2,0 m. Rozměry 

panelů byly voleny v závislosti na dispozičním upořádání konstrukce. Jednotlivé prvky budou 

kladeny v příčném směru budovy na vaznice se statickým působením jako prosté nosníky o 
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rozpětí 2,0m. V případě potřeby tvarového uspořádání lze panely řezat přímo na stavbě do 

potřebných rozměrů. Uchycení panelů bude provedeno pomocí vrutů dostatečné délky 

přímo do vaznic střešní konstrukce. Na panelech následuje vrstva hydroizolační folie DEKTEN 

a finální vrstva titanzinkového plechu tl. 1,0mm. 

 

8.7.2 Vaznice 

Vaznice jsou navrženy jako prosté nosníky o rozpětí 4 m z rostlého dřeva C24. Profil je 

obdélníkový 140 x 160 mm. Prvky jsou uloženy na horní povrch vazníku ve sklonu 6° a 

kotveny pomocí ocelových úhelníků s předvrtanými otvory značky BOVA. Osová vzdálenost 

vaznic je 2,011 m, okapové vaznice pak 1,508 m.   

8.7.3 Příhradový vazník 

Vazník zde působí jako hlavní nosný prvek celé konstrukce. Jedná se o příhradový 

nosník s vynechanými svislicemi. Rozpětí vazníků je 19,0 m, osová vzdálenost pak 4,0 m. 

Statický systém je navržen jako příhradový nosník s jednou posuvnou a druhou neposuvnou 

podporou. Kotvení pomocí ocelových plechů a lepených kotev HILTI HVA do ŽB věnce na 

obvodové stěně budovy.  

Jednotlivé součásti vazníku tvoří horní pás o průřezu 140 x 160 mm namáhaný tlakem, 

dále dolní pás o průřezu 160 x 180 mm namáhaný převážně tahem a tlačené i tažené 

diagonály s profilem 120 x 120 mm. Krajní podporové svislice mají totožný profil 120 x 120 

mm. 

Z důvodu usnadnění přepravy je vazník rozdělen na dvě části v poměru délek přibližně 

1:2 a následně bude v místě výstavby smontován pomocí navržených montážních spojů. 
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8.7.4 Příčné ztužidlo 

Příčné ztužidla zajištují tuhost konstrukce proti účinkům vodorovných zatížení. Na celé 

budově jsou umístěna celkem 4 ztužidla, přičemž dvě z nich prochází přes celou šířku 

objektu, zbylá dvě jsou pak umístěna na kraji každé lodě. Pruty jsou kloubově uloženy na 

vaznice, mají čtvercový profil 100 x 100 mm z rostlého dřeva C24. Průměrná délka prutu je 

2,762 m. Prvky jsou namáhány tlakem i tahem. 

8.7.5 Podélné ztužidlo 

Toto ztužidlo tvoří „příhradový nosník“ umístěný podélně uprostřed rozpětí hlavních  

vazníků a zajištuje především stabilitu dolního pásu těchto vazníků. Jedná se opět o dřevěné 

prvky 80 x 80 mm z rostlého dřeva třídy C24. 

8.7.6 Styčníkový a montážní spoj vazníku 

Jak montážní tak i veškeré styčníkové spoje příhradového vazníku byly navrženy jako 

kolíkové s vnitřními ocelovými plechy. Spoje přenáší především normálové složky sil, proto 

jsou namáhány na střih a otlačení spojovacích prostředků případně na porušení oslabeného 

průřezu od předvrtaných otvorů. Vnitřní ocelové plechy byly voleny především s ohledem na 

estetiku konstrukce, ale také zajišťují vyšší míru požární odolnosti spojů. 

Pro nejvíce namáhané montážní spoje byly voleny kolíky o průměru ∅20 mm a ∅16 

mm, pro standartní spoje ve styčníku pak ∅10 mm nebo ∅12 mm. Všechny spoje budou 

konstrukčně doplněny přesnými svorníky na každých 4 - 5 kolíků pro zajištění sevření spoje. 

Průměr otvorů ve dřevě odpovídá průměru spojovacího prostředku, v ocelovém plechu pak 

budou předvrtány otvory zvětšené o 2 mm. 

8.7.7 Trámy a průvlak nad podiem 

Všechny nosné prvky v části nad podiem jsou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva 

třídy GL24h. Statické působení je u všech uvažováno jako prostý nosník. Z důvodu rozdílných 

délek a úspory materiálu je odstupňována výška nosníků ve třech krocích. Všechny pruty jsou 

namáhány především ohybem.  

Hlavní průvlak délky 12,1 m a průřezu 200 x 800 mm je zatížen reakcemi od 

jednotlivých trámů, tyto jsou pak namáhány především od zatížení střešního pláště. Všechny 

trámy mají jednotnou šířku 120 mm, výšky jsou pak 500 mm, 300mm a 120mm. Napojení 

prvků na průvlak je zajištěno pomocí skrytých ocelových plechů. Pro snadnější montáž 

opláštění lícují prvky horním povrchem. Uložení je provedeno v různých výškách pomocí 

stoliček. 
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8.8. Softwarový výpočet 

Pro posouzení globální působení konstrukce byl vytvořen prostorový 3D prutový 

model ve výpočetním programu Scia Engineer 14. Celá konstrukce byla tvořena za 

předpokladu výše popsaného statického působení jednotlivých částí. V programu byly 

vytvořeny jednotlivé zatěžovací stavy pro stálé i proměnné zatížení a následně vygenerovány 

kombinace pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti.  

Na základě výpočtu softwaru pomocí MKP byly dimenzovány jednotlivé prvky 

nosného systému pomocí funkce Autodesign. Softwarem byly následně zjištěny velikosti 

vnitřních sil případně deformací a posouzení prvků bylo ověřeno ručním výpočtem dle 

platných norem. 

8.9. Postup montáže 

 Vlastní montáži střešní konstrukce předchází osazení kotevních prvků do ŽB věnce 

 Provedeno sestavení hlavních vazníků z připravených montážních celků 

 Sestavené vazníky osazovány pomocí autojeřábu od krajního pole 

 Po uložení vazníku bude tento zajištěn systémem vaznic a ztužení k předešlému 

vazníku 

 Po dokončení uložení všech vazníků ztužidel i vaznic následuje pokládka střešních 

panelů, které jsou kladeny symetricky vůči ose vazníku od kraje k vrcholu, aby 

nezpůsobily nerovnoměrné namáhání  

 Na sestavený střešní plášť se provedena hydroizolace a následné opláštění pomocí 

titanzinkového plechu  

8.10. Přibližný výkaz materiálu 

Jedná se o přibližný výkaz jednotlivých materiálů. Nejsou zde uvažovány styčníkové plechy, 

spojovací prostředky, či prvky uložení nosníků. 

Rostlé dřevo C24 

Označení Popis Profil [mm]
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

V1 Vazník 19 000 22 31,487

VZ Vaznice 140x160 4 000 240 21,504

Z1 Příčné ztužidlo 100x100 2 830 96 2,717

Z2 Příčné ztužidlo 100x100 2 500 24 0,600

Z3 Podélné ztužidlo 80x80 2 830 44 1,245

4 000 22 0,880

Z4 Okapové ztužidlo 80x80 4 120 60 2,472

3 160 8 0,253

P Střešní panel 60x140 2 000 1770 29,736

90,894  



Zastřešení sportovního objektu v obci Mikulov 
Technická zpráva 
Michal Sochorec 

 

15 
 

Lepené lamelové dřevo GL24h 

Označení Popis Profil [mm]
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

T1 Trám 120x500 10 000 4 2,400

8 000 4 1,920

T2 Trám 120x300 6 000 4 0,864

3 900 4 0,562

T3 Trám 120x120 1 800 4 0,104

P Průvlak 200x800 12 100 2 3,872

9,721  

Desky OSB 3 

Označení Popis Tloušťka [mm] Množství [m3]

P Střešní panel 12 21,204

25 44,175

65,379  

8.11. Využití jednotlivých prvků 

Prvek Prut Stav
Jednotkový 

posudek

HP vazníku B1564 MSÚ 0,84

DP vazníku B1546 MSÚ 0,8

Svislice B1986 MSÚ 0,69

Diagonála B1771 MSÚ 0,91

Vaznice B1851 MSÚ 0,83

B4318 MSP 0,84

Příčné ztužidlo B1843 MSÚ 0,8

Okapové ztužidlo B1180 MSÚ 0,56

Podélné ztužidlo B1133 MSÚ 0,72

Průvlak B1962 MSÚ 0,87

B1960 MSP 0,91

Trám 1 B1956 MSÚ 0,90

B1956 MSP 0,93

Trám 2 B1952 MSÚ 0,85

B1952 MSP 0,97

Trám 3 B1948 MSÚ 0,64

B1948 MSP 0,50  

8.12. Závěr 

Předmětem této práce bylo navržení a posouzení nosné konstrukce zastřešení 

sportovní haly. Celý systém je navržen tak, aby byl schopný odolat veškerým zatížením 

uvažovaným pro danou lokalitu a účel stavby. V práci se nezabývám posouzením nosného 

systému budovy ani účinků střešní konstrukce na tento systém. Jednotlivé prvky byly 

navrženy na I. a II. mezní stav dle platných norem. 



Zastřešení sportovního objektu v obci Mikulov 
Seznam zdrojů 

Michal Sochorec 
 

16 
 

9. Seznam použitých zdrojů 

9.1. Technické normy a odborná literatura 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Český normalizační  

 institut, 2004. 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -  

 Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: Český  

 normalizační institut, 2004. 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

  sněhem. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

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

  větrem. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

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

 pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český  

 normalizační institut, 2006. 

[6] ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná  

 pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. Praha: Český normalizační  

 institut, 2006. 

[7] ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti. Praha: Český normalizační institut,  

 2010. 

[8] ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo -  

 Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2013. 

[9] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná  

 pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[10] ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování  

 styčníků. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[11] GRUSSMANN, Jan. Zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně. Bakalářská práce.  

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných 

 konstrukcí.  Brno, 2012. 23 s., 54 s. příl. 

[12] Nosková, Nela. Nosná konstrukce zastřešení výrobní haly v Kyjově. Bakalářská práce.  

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných 

 konstrukcí.  Brno, 2014. 20 s., 130 s. příl. 

[13] HOUŠKA, Daniel. Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech. Bakalářská práce.  

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných  

 konstrukcí. Brno, 2012. 89 s.,1 s. příl.  

  



Zastřešení sportovního objektu v obci Mikulov 
Seznam zdrojů 

Michal Sochorec 
 

17 
 

9.2. Internetové zdroje 

[14] Zatížení sněhem - stanovení tvarových součinitelů, vliv větru. Časopis stavebnictví  

 [online]. [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/zatizeni- 

 snehem-stanoveni-tvarovych-soucinitelu-vliv-vetru_N1915 

[15] Ing. Milan Pilgr, Ph.D. Fakulta stavební VUT v Brně [online]. [cit. 2015-05-26].  

 Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m 

[16] Dřevěné konstrukce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [online].  

 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~ros11/Drevo/Drevo.html 

[17] Ocelové konstrukce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [online].  

 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~ros11/Ocel/Ocel.html 

[18] Kování na dřevěné tesařské konstrukce. BOVA-Nail [online]. [cit. 2015-05-26].  

 Dostupné z: http://bova-nail.cz/kategorie-produktu/kovani-na-drevene-tesarske- 

 konstrukce/ 

[19] Hilti - Kotevní technika. Hilti - Čská republika [online]. [cit. 2015-05-26]. Dostupné z:  

 https://www.hilti.cz/kotevn%C3%AD-technika/c-CLS_ANCHOR_SYSTEMS 

 

 

 

 



Zastřešení sportovního objektu v obci Mikulov 
Seznam symbolů 
Michal Sochorec 

 

18 
 

10. Seznam použitých symbolů 

10.1. Písmena latinské abecedy 

𝐴 plocha 

𝐴𝑟 plocha zbytkového průřezu 

𝐴𝑁𝐸𝑇 čistá oslabená plocha průžezu 

𝑎1 rozteč spojovacích prostředků rovnoběžně s vlákny 

𝑎2 rozteč spojovacích prostředků kolmo k vláknům 

𝑎3,𝑡 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a zatíženým koncem 

𝑎3,𝑐 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a nezatíženým koncem 

𝑎4,𝑡 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a zatíženým okrajem 

𝑎4,𝑐 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a nezatíženým okrajem 

𝑏 šířka 

𝑏𝑒𝑓 efektivní šířka 

𝑏𝑓𝑖 šířka zbytkového průřezu 

𝑑 průměr spojovacího prostředku 

𝑑0 průměr otvoru 

𝑑𝑒𝑓 účinná hloubka zuhelnatění 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟 hloubka zuhelnatění 

𝐶𝑑𝑖𝑟 součinitel směru větru 

𝐶𝑒 součinitel expozice 

𝐶0(𝑧) součinitel orografie ve výšce „z“ 

𝐶𝑝𝑒,10 součinitel vnějšího tlaku větru pro velké plochy 

𝐶𝑟(𝑧) součinitel drsnosti ve výšce „z“ 

𝐶𝑡 tepelný součinitel 

𝑒 rozměr pro velikost oblastí zatížených větrem 

𝐸0,05 5% kvantil modulu pružnosti¨ 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 průměrná hodnota modulu pružnosti 

𝑒1 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a koncem ocel. plechu 

𝑒2 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a okrajem ocel. plechu 

𝑓𝑘 charakteristická hodnota pevnosti 

𝑓𝑑 návrhová hodnota pevnosti 

𝑓𝑦 mez kluzu oceli 

𝑓𝑢 mez pevnosti oceli 

𝑔𝑘 charakteristická hodnota stálého zatížení 

ℎ výška 
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ℎ𝑎𝑝 výška nosníku ve vrcholu 

ℎ𝑓𝑖  výška zbytkového průřezu 

𝐼 moment setrvačnosti 

𝐼𝑣(𝑧) součinitel turbulence ve výšce „z“ 

𝑘𝑐 součinitel vzpěrnosti 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 součinitel pro příčnou a torzní stabilitu 

𝑘𝑑𝑒𝑓 součinitel dotvarování 

𝑘𝑓𝑖 modifikační součinitel při požáru 

𝑘𝑚𝑜𝑑 modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 

𝑘𝑑𝑖𝑠 součinitel zohledňující rozložení napětí ve vrcholové oblasti 

𝑘𝑟 součinitel terénu pro vítr 

𝑘𝑣𝑜𝑙 součinitel objemu 

𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 kritická délka 

𝐿𝑒𝑓𝑓 efektivní délka 

𝑀𝐸𝑑 působící složka ohybového momentu 

𝑁𝐸𝐷 působící složka normálové síly 

𝑛𝑠 počet rovin střehu 

𝑛𝑒𝑓 účinný počet spoj. prostředků 

𝑝 obvod zbytkového účinného průřezu 

𝑝1 rozteč spoj. prostředků ve směru namáhání 

𝑝2 rozteč spoj. prostředků kolmo na směr namáhání 

𝑞𝑘 charakteristická hodnota proměnného zatížení 

𝑞𝑝(𝑧) maximální dynamický tlak větru ve výšce „z“  

𝑟𝑖𝑛 vnitřní poloměr 

𝑠𝑖 charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše 

𝑠𝑘 charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

𝑡 tloušťka; čas 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 okamžitý průhyb 

𝑢𝑙𝑖𝑚 limitní průhyb 

𝑢𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 čistý konečný průhyb  

𝑉 objem 

𝑉0 referenční objem 

𝑣𝑏 základní rychlost větru 

𝑉𝑏 objem vrcholové části nosníku 

𝑣𝑚(𝑧) střední rychlost větru ve výšce „z“ 

𝑉𝑧,𝐸𝑑 působící složka posouvající síly 

𝑊 průřezový modul 

𝑤𝑒(𝑧) vnější tlak větru na ploše ve výšce „z“ 
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𝑊𝑓𝑖 průřezový modul zbytkového průřezu 

𝑧0 parametr drsnosti terénu 

 

10.2. Písmena řecké abecedy 

𝛼 úhel sklonu střechy 

𝛽𝑛 nominální návrhová rychlost zuhelnatění 

𝛾𝐺 součinitel pro stálé zatížení 

𝛾𝑀 součinitel spolehlivosti materiálu 

𝛾𝑄 součinitel pro proměnné zatížení 

𝜆 štíhlostní poměr 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 poměrná štíhlost 

𝜇𝑖 tvarový součinitel zatížení sněhem 

𝜌 měrná hustota vzduchu 

𝜌𝑘 charakteristická hustota materiálu 

𝜌𝑚 průměrná hustota materiálu 

𝜎𝑐,0,𝑑 návrhové napětí v tlaku rovnoběžně z vlákny 

𝜎𝑐,90,𝑑 návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 kritické ohybové napětí 

𝜎𝑚,𝑑 návrhové napětí v ohybu 

𝜎𝑡,0,𝑑 návrhové napětí v tahu rovnoběžně z vlákny 

𝜎𝑡,90,𝑑 návrhové napětí v tahu kolmo k vláknům 

𝜏𝑣,𝑑 návrhové napětí ve smyku 

𝜓𝑖  kombinační součinitel zatížení 
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11. Seznam příloh 

B - STATICKÝ VÝPOČET 

 B1 - STATICKÝ VÝPOČET 

 B2 - VÝSTUPY Z PROGRAMU SCIA ENGINEER 

C - VÝKRESOVÁ ČÁST 

 01 - DISPOZICE 

 02 - ŘEZ A - A 

 03 - DETAILY 

 


