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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení 
víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 
80,6 × 54,5 m a výška objektu činí 17,1 m. Objekt bude mít tvar obloukové výseče o poloměru 
přibližně 30 m. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva 
a ocelových spojovacích prvků. Spodní stavba bude řešena betonovými kotevními bloky 
na základových pasech. Hlavním nosným prvkem jsou plnostěnné vazníky staticky působící jako 
dvoukloubové oblouky. Stabilitu vazníků zajišťují vaznice společně se ztužidly. Ztužidla se skládají ze 
čtyř polí příčných ztužidel a z podélných ztužidel. Štítové stěny budou tvořeny sloupy s paždíky. 
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Abstract 
Aim of bachelor thesis was to design and assess timber framework of roofing multipurpose 
building. The building will be situated in Trebic. Ground plan dimensions of the building are 
80.6 × 54.5 m and building height is 17.1 m. The building will have a curved shape with a 
radius of 30 m. The structure is designed from glued laminated timber, solid timber and steel 
connecting elements. Substructure will be solved by concrete anchor blocks on foundation 
strips. The main supporting element are trusses which statically acting as a double-jointed 
arches. Stability of trusses is securing by purlins together with bracings. Bracings are 
composed of four fields of cross bracings and longitudinal bracings. Gable walls will consist 
of columns with braces. 
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1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení 

víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu 

jsou 80,6 x 54,5 m a výška objektu činí 17,1 m. Objekt bude mít tvar kruhové úseče 

o poloměru přibližně 30 m. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva 

a ocelových spojovacích prvků. Spodní stavba bude řešena betonovými kotevními bloky 

na základových pasech. 

2 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Při návrhu typu nosné konstrukce jsem vybíral mezi příhradovou konstrukcí a konstrukcí 

z lepeného lamelového dřeva. Z důvodu zastřešení víceúčelového objektu jsem se rozhodl pro 

konstrukci z lepeného lamelového dřeva z důvodu lepšího estetického působení a vzhledem 

k rozpětí, které mělo činit 50 m, jsem se rozhodl pro obloukovou konstrukci, z důvodu výhodného 
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statického působení na takovéto rozpětí. Varianty řešení jsem tedy zúžil na variantu 

dvoukloubového oblouku a trojkloubového oblouku z lepeného lamelového dřeva (viz tab. 1) 

 

 dvoukloubový oblouk trojkloubový oblouk 

vnitřní síly v oblouku 

max N 

[KN] 

116,926 110,965 

min N - 271,142 - 270,684 

max Vy 18,296 17,740 

min Vy - 18,304 - 17,749 

max Vz 53,298 53,196 

min Vz - 53,356 - 53,239 

max My 

[KNm] 

202,522 219,097 

min My - 218,402 - 221,669 

max Mz 18,389 18,460 

min Mz - 17,305 - 17,988 

síly do podpor 

Px 
[KN] 

174,749 178,551 

Pz 222,813 225,182 

maximální svislý průhyb oblouku 

uz [mm] 62,7 79,4 

tab. 1 – srovnání dvoukloubového a trojkloubového oblouku 

Z tabulky vyplývá, že výhodněji vychází dvoukloubový oblouk z důvodu menšího momentu 

ve svislé rovině často rozhodujícím o únosnosti oblouku, menších sil do podpor a především 

menšího svislého průhybu než u trojkloubového oblouku, proto jsem si tento systém zvolil jako 

hlavní pro dimenzování objektu. 

3 DISPOZICE KONSTRUKCE 

Objekt bude sloužit především jako víceúčelová sportovní hala. Dispozice objektu 

umožňuje umístění tří sportovních hřišť (viz obr. 1) o rozměrech umožňujících provoz až 6 

různých sportů (viz tab. 2). Přidružené prostory, respektive šatny a hygienická zařízení budou 

umístěny v přidruženém objektu, jehož řešení není součástí této práce. Vstup do haly bude 

umístěn na jižní světovou stranu ve štítové stěně. 
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druh 
sportu 

užitná sportovní plocha přilehlé zóny 
celková plocha světlá 

výška 
haly 

minimální rozměry standardní rozměry na čelní 
straně 

na boční 
straně délka šířka délka šířka délka šířka 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

badminton 13,4 6,1 13,4 6,1 2 1,5 17,4 9,1 9 

futsal 40 20 40 20 2 0,5 44 21 5,5 

fotbal 30 15 40 20 2 0,5 44 21 4 

házená 40 20 40 20 2 1 44 22 7 

tenis 23,77 10,97 23,77 10,97 6,4 3,65 36,57 18,27 7 

volejbal 18 9 18 9 8 5 34 19 7 

tab. 2 – rozměry sportovních ploch 

 

obr. 1 – dispozice objektu 
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4 ZATÍŽENÍ 

4.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Stálé zatížení je tvořeno tíhou střešního pláště, ostatním stálým zatížením, které bylo 

uvažováno přibližně 8 kg/m2 objektu a vlastní tíhou, která byla vygenerována prostřednictvím 

softwaru RFEM. Zatížení bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1. 

4.2 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 

4.2.1 SNÍH 

Objekt se nachází ve II. sněhové oblasti. Charakteristická hodnota zatížení sněhem činí  

sk = 1,0 KN/m2. Ve výpočtech byl uvažován sníh rovnoměrný, nerovnoměrný a navátý. Zatížení 

bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-3. 

4.2.2 VÍTR 

Objekt se nachází ve II. větrné oblasti. Základní rychlost větru činí vb = 25 m/s. 

Ve výpočtech byl uvažován vítr příčný, působící rovnoběžně se štítovými stěnami, a vítr podélný, 

působící kolmo na štítové stěny. Zatížení bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-4. 

5 POPIS KONSTRUKCE 

Konstrukce je tvořena z 21 příčných vazeb tvořených plnostěnnými vazníky z lepeného 

lamelového dřeva. Jednotlivé vazby jsou od sebe vzdáleny 4 m. Mezi vazníky jsou při horním 

okraji umístěny vaznice z rostlého dřeva. Horní povrchy vaznic jsou rovnoběžné s horními 

povrchy vazníků. Na vaznice je uložen střešní plášť KINGSPAN KS1000 TOP-DEK. Štítové 

stěny jsou tvořeny ze sloupů z lepeného lamelového dřeva a jsou dále rozepřeny pomocí paždíků 

z rostlého dřeva vložených mezi ně. Ztužení konstrukce je provedeno pomocí příčných 

a podélných ztužidel. Příčná ztužidla jsou vytvořena ve 4 polích konstrukce umístěná při horním 

povrchu vazníků pod vaznicemi a jsou tvořena diagonálními pruty z kruhové vysokopevnostní 

oceli. Podélná ztužidla jsou umístěná při dolním okraji vazníků a jsou tvořena podélnými pruty 

z kruhové vysokopevnostní oceli a kruhovými trubkami. 

5.1 POPIS PRVKŮ KONSTRUKCE 

5.1.1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Je tvořen panely KINGSPAN KS1000 TOP-DEK o tloušťce 130 mm a jde o střešní 

zateplovací polyuretanový panel se skrytým upevněním ke konstrukci ve spodní vlně. 
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5.1.2 VAZNICE 

Je zhotovena z rostlého dřeva C22 obdélníkového průřezu o rozměrech 140 x 180 mm 

a staticky působí jako prostý nosník vložený mezi vazník. Osová vzdálenost vaznic je 1,4 m, 

rozpětí činí 3,8 m a vaznice jsou rozmístěny po obvodech horních povrchů vazníků. 

5.1.3 VAZNÍK 

Je zhotoven z lepeného lamelového dřeva GL24h obdélníkového průřezu o rozměrech 

200 x 1000 mm a staticky působí jako dvoukloubový nosník osazený na betonové kotevní bloky 

pomocí čepových spojů. Rozpětí vazníku činí 50 m a vzepětí 14,1 m. Každý vazník je tvořen ze 

4 dílčích částí pevně spojených montážními spoji. Dvě spodní části vazníku mají rozpětí 14,445 m 

a vzepětí 1,865 m a dvě vrcholové části vazníku mají rozpětí 14,975 m a vzepětí 1,940 mm. 

5.1.4 SLOUP 

Je zhotoven z lepeného lamelového dřeva GL24h obdélníkového průřezu o rozměrech 

200 x 600 mm a staticky působí jako prostý nosník osazený při spodním okraji kloubově 

na základový pas a při horním okraji kloubově s umožněním svislého posunu na vazník. Osové 

vzdálenosti sloupů se pohybují mezi 1,730 – 2,785 m a výšky jsou proměnné podle výšky 

obloukové části a to mezi 4,435 – 17,080 m. 

5.1.5 PAŽDÍK 

Je zhotoven z rostlého dřeva C22 obdélníkového průřezu o rozměrech 120 x 120 mm 

a staticky působí jako prostý nosník vložený mezi sloupy. Osová vzdálenost paždíků je 1,85 m 

a rozpětí se pohybuje mezi 1,530 – 2,585 m. 

5.1.6 PŘÍČNÉ ZTUŽIDLO 

Je tvořeno systémem konstrukčních táhel Macalloy 460 z diagonálních prutů z oceli S460 

o průměru 15 mm, které jsou osazeny pomocí čepových spojů u horního povrchu vazníku 

pod vaznicemi. 

5.1.7 PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 

Je tvořeno systémem konstrukčních táhel Macalloy 460 z podélných prutů z oceli S460 

o průměru 15 mm a trubek z oceli S235 o vnějším průměru 42,4 mm a tloušťce stěny 4 mm. 

Podélné pruty jsou osazeny pomocí čepových spojů u dolního povrchu vazníku. V krajních polích 

jsou u dolního povrchu vazníku osazeny trubky navařené na styčníkové plechy a podélné pruty 
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tvoří diagonály mezi horním a dolním povrchem dvou krajních vazníků, na které jsou osazeny 

čepovými spoji. 

5.2 POPIS SPOJŮ KONSTRUKCE 

5.2.1 MONTÁŽNÍ SPOJ VAZNÍKU 

Montážní spoj je tvořen plechem z oceli S235 tloušťky 10 mm vsazeným do drážek 

ve vaznících. Ve spoji jsou celkem 4 svorníky M27 – 160 a 32 kolíků Ø27 – 160. Svorníky i 

kolíky jsou do vazníku zapuštěné a opatří se dřevěnou pohledovou krycí zátkou. 

5.2.2 KOTVENÍ VAZNÍKU 

Kloubové uložení vazníku je provedeno pomocí ocelového čepu z oceli S235 o Ø50 mm 

procházejícího trojicí plechů. Plech v horní části tloušťky 25 mm je pomocí styčníkového plechu 

tloušťky 20 mm osazeného na spodní ploše vazníku spojen s plechem tloušťky 10 mm vsazeným 

do drážky ve vazníku a je zajištěn 3 svorníky M16 – 160 a 3 kolíky Ø16 – 160. Svorníky i kolíky 

jsou do vazníku zapuštěné a opatří se dřevěnou pohledovou krycí zátkou. Dvojice plechů v dolní 

části tloušťky 15 mm je svařena s patním plechem tloušťky 20 mm, který je kotven do betonového 

kotevního bloku pomocí 4 šroubů M24 – 230 osazených do vrtů opatřených chemickou kotvou 

SPIT V-MIX. Pod patním plechem je podlití z betonu C20/25 tloušťky 30 mm. Veškeré plechy 

jsou vytvořeny z oceli S235.  

5.2.3 KOTVENÍ SLOUPU 

Kloubové uložení sloupu je provedeno pomocí dvojice svislých plechů tloušťky 12 mm, 

mezi které je vložena pata sloupu a skrz prochází svorník M30 – 230. Svislé plechy jsou přivařeny 

k patnímu plechu tloušťky 12 mm, který je kotven do základového pasu pomocí 2 šroubů 

M24 – 220 osazených do vrtů opatřených chemickou kotvou SPIT V-MIX. Veškeré plechy jsou 

vytvořeny z oceli S235. 

5.2.4 ULOŽENÍ SLOUPU NA VAZNÍK 

Kloubové uložení sloupu na vazník je provedeno pomocí dvojice úhelníkových plechů 

tloušťky 4 mm, mezi které je vložena hlava sloupu a skrz prochází svorník M20 – 220. 

Úhelníkové plechy jsou k vazníku připojeny vždy po 4 vrutech Ø4 – 40. Veškeré plechy jsou 

vytvořeny z oceli S235. 
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5.2.5 ULOŽENÍ VAZNICE NA VAZNÍK 

Uložení vaznice na vazník je vytvořeno pomocí ocelového třmenu BOVA BV/T 11-40, 

který je k vaznici připojen 12 konvexními hřebíky Ø4 – 60 a k vazníku taktéž 12 konvexními 

hřebíky Ø4 – 60. 

5.2.6 PŘIPOJENÍ PŘÍČNÉHO ZTUŽIDLA K VAZNÍKU 

Připojení diagonálních prutů je vytvořeno pomocí plechu tloušťky 10 mm s dvojicí otvorů 

Ø17 mm určených pro připojení koncovek FA16 systému Macalloy 460 pomocí čepů z oceli  

S355 o Ø16 mm. Plech je navařen na styčníkový plech tloušťky 4 mm, který je připojen k vazníku 

pomocí 12 vrutů Ø8 – 90. Veškeré plechy jsou vytvořeny z oceli S235. 

5.2.7 PŘIPOJENÍ PODÉLNÉHO ZTUŽIDLA K VAZNÍKU 

Připojení podélných prutů je vytvořeno pomocí plechu tloušťky 10 mm s otvorem Ø17 mm 

určeným pro připojení koncovky FA16 systému Macalloy 460 pomocí čepu z oceli  

S355 o Ø16 mm. Plech je navařen na styčníkový plech tloušťky 4 mm, který je připojen k vazníku 

pomocí 4 vrutů Ø6 – 60. Veškeré plechy jsou vytvořeny z oceli S235. 

Připojení trubek je vytvořeno navařením trubky na styčníkový plech tloušťky 4 mm, který 

je připojen k vazníku pomocí 4 vrutů Ø6 – 60. Veškeré plechy jsou vytvořeny z oceli S235. 

6 VÝROBA 

Výroba částí vazníků a sloupů z lepeného lamelového dřeva se provede z řeziva tloušťky 

40 mm, které se vysuší na vlhkost nejvýše 15 %. Po vysušení se řezivo frézuje a třídí. Přířezy se 

na čelních koncích opatří zubovitým spojem a po nanesení lepidla se spojí v tzv. nekonečnou 

lamelu. Z výsledné nekonečné lamely se odřezají lamely požadované délky a uloží se do hrání. 

Lamely se znovu frézují, nanese se lepidlo, lamely se uloží nastojato vedle sebe a zalisují se. 

Lisovací přípravky umožňují výrobu přímých nosníků pro výrobu sloupů a výrobu zakřivených 

nosníků pro výrobu částí vazníků. 

Výroba vaznic a paždíků bude z hraněného řeziva vysušeného na vlhkost nejvýše 15 %. 
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7 MONTÁŽ 

V první fázi výstavby se provede betonáž základových pasů a osazení betonových kotevních 

bloků. Po přesném zaměření polohy patních plechů kotvení vazníků se do kotevních bloků 

vyvrtají otvory a pomocí chemické kotvy a šroubů se patní plechy připevní. Pomocí autojeřábu se 

osadí spodní části vazníků dvou sousedních krajních vazeb a zajistí se čepem. Při montáži budou 

podepírány lehkým posuvným lešením. Mezi těmito vazbami se provede osazení vaznic 

a ztužidel. Stejným způsobem se osadí spodní části vazníků na protější straně. Nakonec se pomocí 

autojeřábu osadí vrcholové části vazníků obou vazeb, ke spodním částem a ve vrcholu se upevní 

montážními spoji a provede se na nich opět osazení vaznic a ztužidel. Dále montáž postupuje 

obdobně ovšem vždy jen po jedné vazbě, která se zajistí vaznicemi a podélnými ztužidly k dvěma 

krajním vazbám s příčnými ztužidly. Po osazení všech vazníků, vaznic a ztužidel se provede 

zaměření polohy patních plechů kotvení sloupů, do základových pasů se vyvrtají otvory a pomocí 

chemické kotvy a šroubů se patní plechy připevní. Pomocí autojeřábu se sloupy osadí ve spodní 

části na základový pas a v horní části na vazník a zajistí se svorníky. Na sloupy se dále připojí 

paždíky. V poslední fázi se provede osazení střešního pláště a skleněné fasády čelních stěn. 

8 OCHRANA KONSTRUKCE 

Všechny dřevěné prvky konstrukce se opatří impregnací proti škůdcům, dřevokaznému 

hmyzu a houbám. Impregnace se provede máčením. Dřevo se také ošetří chemickým postřikem 

pro snížení jeho hořlavosti a šíření ohně. Povrch bude opatřen nátěrem bezbarvého laku. 

Při montáži budou všechny dřevěné prvky vysušeny na vlhkost 15 %. 

Všechny ocelové prvky konstrukce se opatří žárovým zinkováním jako ochrana proti korozi. 

9 DOPRAVA 

Přeprava částí vazníků a sloupů bude provedena pomocí tahače s plošinovým přívěsem  

(viz obr. 2), který je schopen přepravit nosníky všeho druhu až do výšky 3,5 m. Transport nebude 

přesahovat délku 25 m ani šířku 3 m a tudíž nebude potřeba policejní doprovod. 

maximální rozměry prvků 

části vazníku   délka = 14,445 m  výška = 1,865 m 

    délka = 14,975 m  výška = 1,940 m 

sloupy   délka = 17,080 m 
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             obr. 2 - tahač s plošinovým přívěsem 

Ostatní prvky nepřesahují délku 5 m, a proto bude jejich přeprava provedena pomocí 

nákladního vozidla s návěsem. 

10 VÝKAZ MATERIÁL Ů 

konstrukční prvky (1) [kg] 308 520 

spojovací prvky (1) [kg] 12 033 

spojovací materiál (2) [kg] 9 617 

celková hmotnost [kg] 330 170 

plocha konstrukce [m2] 4 394,96 

plošná hmotnost [kg/m2] 75,1 

(1) viz tab. 3 

  (2) uvažováno jako 3 % celkové hmotnosti



prvek konstrukce materiál 
šířka 

b [mm] 
výška 

h [mm] 
průměr 
Ø [mm] 

délka 
L [m] 

počet 
[ks] 

plocha 
S [m2] 

objem 
V [m3] 

obj. hm. 
ρ [kg/m3] 

hmotnost 
m [kg/ks] 

hmotnost 
M [kg] 

střešní plášť panely      4900  11,86  58114 
skleněná fasáda sklo 32     1165,769  2500  93262 
vazník GL24h 200 1000  59480 21  249,816 380 4520,48 94930 
vaznice C22 140 180  3800 880  84,269 340 32,56 28651 
sloup GL24h 200 600  547380   65,686 380  24961 
paždík C22 120 120  644000   9,274 340  3153 
příčná ztužidla S460   16 4000 344  0,277 

7850 

6,31 2172 

podélná ztužidla 
S460   16 3800 396  0,303 6,00 2375 
S460   16 3880 44  0,034 6,12 269 
S235   42,4 3800 44  0,081 14,39 633 

 hmotnost konstrukčních prvků 308520 

prvek spoje materiál 
šířka 

b [mm] 
výška 

h [mm] 
tloušťka 
t [mm] 

počet 
[ks/spoj] 

počet 
[ks] 

plocha 
S [m2] 

objem 
V [m3] 

obj. hm. 
ρ [kg/m3] 

hmotnost 
m [kg/ks] 

hmotnost 
M [kg] 

P 10 - 400x280 

S235 

400 280 10 1 42  0,0470 

7850 
 

8,79 369 
P 20 - 400x200 400 200 20 1 42  0,0672 12,56 528 
P 25 - 400x290 400 290 25 1 42  0,1218 22,77 956 
P 15 - 400x290 400 290 15 2 84  0,1462 13,66 1147 
P 20 - 400x280 400 280 20 1 42  0,0941 17,58 739 
BOVA BV/T 226 183 3 1 1760  0,2184 0,97 1714 
P 4 - 230x100 230 100 4 1 352  0,0324 0,72 254 
P 10 - 1150x960 1150 960 10 1 63  0,6955 86,66 5460 
P 4 - 75x75 75 75 4 1 836  0,0188 0,18 148 
P 4 - 100x100 100 100 4 1 44  0,0018 0,31 14 
P 4 - 140x100 140 100 4 1 44  0,0025 0,44 19 
P 4 - 255x160 255 160 4 2 88  0,0144 1,28 113 
P 4 - 160x60 160 60 4 2 88  0,0034 0,30 27 
P 12 - 360x140 360 140 12 1 44  0,0266 4,75 209 
P 12 - 290x140 290 140 12 2 88  0,0429 3,82 337 
 hmotnost spojovacích prvků 12033 

tab. 3 – výkaz materiálů
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11 ZÁVĚR 

Vnitřní síly a přetvoření konstrukce od 6 zatěžovacích stavů a jejich kombinací byly získány 

převážně ručním výpočtem a zbylé pomocí softwaru RFEM. Posouzení prvků a spojů bylo 

provedeno v souladu platnými normami viz seznam použité literatury. Veškeré prvky konstrukce 

vyhověly na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Veškeré spoje konstrukce vyhověly na mezní 

stav únosnosti. 
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