
 







V rámci diplomové práce jsem navrhl nosnou konstrukci zastřešení jízdárny 
umístěné v lokalitě Pardubice. Půdorysné rozměry stavby jsou 48,7x77,5m, výška 
v nejvyšším bodě zastřešení je 9,5m. Nosná část zastřešení je tvořena příhradovou 
soustavou elipsového tvaru. Konstrukce je vytvořena z běžného řeziva různých 
průřezů, plášť je podporován ocelovým trapézovým plechem. Jednotlivé dřevěné 
prvky jsou spojovány pomocí ocelových plechů, kolíků a svorníků. Výběr variant 
materiálů a statického systému se řídil také cenou materiálu a pracností výroby. 
Součástí diplomové práce jsou statické výpočty několika variant a výkresová 
dokumentace. 

Příhradová konstrukce, eliptický oblouk, dřevo , ocel, jízdárna, lepené 
lamelové dřevo, hala, trapézový plech. 

In diploma thesis i designed supporting strukture of roofing for riding hall 

located in Pardubice. Building height is 9,5m and the other two dimensions are 

48,7x77,5m. The actual frame with elliptically shaped truss system. The actual 

structure is formed from a conventional timber of different cross-section. Roof is 

supported by trapezoidal sheet. wooden elements are connected by steel plates, 

pins and bolts. Chosing variants depends on material price and manufacturing 

cost. A goual of my diploma thesis is  to make static calculations and drawings. 

Truss construction, eliptic aech, wood, steel, riding hall, glued laminated 

timber, hall, trapezoidal sheet. 
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. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné dřevěné konstrukce, zastřešující 
prostor jízdárny určené pro parkur o čisté půdorysné ploše x m. Zvolený nosný systém 
tvoří příčné příhradové oblouky elipsovitého tvaru, variantně plnostěnný eliptický oblouk. 

Cílem práce bylo navržení nosné konstrukce, dimenzování a posouzení hlavních nosných 
prvků včetně jejich spojů. Zatížení na konstrukce bylo stanoveno v souladu s ČSN EN 1991 

– Zatížení konstrukcí. Vnitřní síly byly vypočteny pomocí studentské verze programu 

RFEM a jsou uvedeny v PŘÍLOZE C – VNITŘNÍ SÍLY. Pro výpočet vnitřních sil byl vytvořen 

D model odpovídající příčné vazbě bez ztužidla a D model odpovídající větrovému 
ztužidlu. Samotné dimenzování je v souladu s ČSN EN 1193 – Navrhování ocelových 
konstrukcí a ČSN EN 99  – Navrhování dřevěných konstrukcí v platném znění. Výsledné 
návrhové zatížení je kombinací těchto modelů. Výkresová dokumentace se nachází 
v příloze D. 

. ZHODNOCENÍ VARIANT 

Základní dělení variant vychází z návrhu střešního pláště, který se dělí na vaznicovou 

(varianta 1) a bezvaznicovou (varianta 2) soustavu. Vaznicová soustava byla navržena 
s vaznicemi s osovou vzdáleností , m a vzdáleností příčných vazeb po 4,0m. Varianta 2 

byla uvažována s nosným trapézovým plechem na rozpětí příčných vazeb , m. Díky 
jednodušší montáži a nižší ceně materiálu za m2 pláště vychází bezvaznicová variante 

výhodněji. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, zaobírat se podrobněji variantou 2. Tato 

varianta je dále rozpracována v několika podvariantách. 

- První podvarianta: Příčná vazba s osovou vzdáleností , m je posouzena jako nosník 
z lepeného lamelového dřeva podporovaný vnitřními sloupy. Tyto sloupy se v průběhu 

výpočtu ukázaly jako nepotřebné, a proto nebyly pro další dimenzování uvažovány.  
Výsledný návrh průřezu na osovou vzdálenost , m byl lepený lamelový nosník 
180/1200 GL24H. Vzhledem k ceně LLD jsem zvolil příhradový vazník, který vykazuje 
menší spotřebu materiálu, ale je náročnější na spojovací prostředky a na výrobu. 

- Druhá podvarianta: Příčná vazba s osovou vzdáleností , m, je posouzena jako 
příhradový vazník, který přibližně kopíruje střednici plnostěnného nosníku. Pásy příčné 
vazby byly navrženy z lepeného lamelového dřeva a mezipásové pruty z běžného řeziva. 
Tato podvarianta vykazovala velké osové síly do pásů příhradoviny, které nešli již 
z běžného řeziva vydimenzovat. Malá úspora materiálu a nutnost použití lepených průřezů 
mne vedla zpět na osovou vzdálenost příčných vazeb , m, při zachování bezvaznicového 
pláště. 
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- Třetí podvarianta: příhradovina s osovou vzdáleností , m byla navržena z běžného 
řeziva, které vykazuje výrazně nižší cenu materiálu než lamelové průřezy. Tato úspora 
je vykoupena větším počtem příčných vazeb a z toho vyplývajících základových patek.  

Třetí podvariantu jsem zhodnotil jako nejoptimálnější. V PŘÍLOZE D je přiložena 
výkresová dokumentace popisující tuto finální variantu. 

. SEZNAM ZKRATEK, TABULEK A OBRÁZKŮ 

3.1 SEZNAM ZKRATEK 

d jmenovitý průměr kolíku, průměr čepu, nebo spojovacího prostředku 

d0 průměr otvoru pro kolík, svorník nebo čep 

dm menší z hod průměrů příčných vzdáleností rohů a hran, které stanový na hlavě 
a matici šroubu 

e1 vzdálenost středu otvoru spojovacího prostředku k přilehlému konci jakékoliv 
části, která se měří ve směru zatížení 

e2 vzdálenost středu otvoru spojovacího prostředku k přilehlému konci jakékoliv 
části, která se měří v pravém úhlu ke směru zatížení 

leff účinná délka koutového svaru 

tp tloušťka desky pod hlavou šroubu nebo maticí 
tw tloušťka stojiny nebo konzoly 

tf tloušťka pásnice I nebo H profilu 

A plná průřezová plocha šroubu 

As plocha šroubu nebo kotevního šroubu účinná v tahu 

Bp,Rd návrhová smyková únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu 

E modul pružnosti 
Ft,Ed návrhová tahová síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
Ft,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu 

FT,Rd únosnost náhradního T profilu pásnice v tahu 

Fv,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu 

Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení 
l vzpěrná délka prutu 

Rd návrhová hodnota únosnosti 
Rk charakteristická hodnota únosnosti 
fy mez kluzu 

fu pevnost v tahu 

Ned návrhová hodnota osové síly 

Med návrhový ohybový moment 
Ved návrhová smyková síla 

Av smyková plocha 
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Ce součinitel expozice 

Ct tepelný součinitel 
b šířka stavby 

d tloušťka sněhové vrstvy¨ 
h výška stavby 

s zatížení sněhem na střeše 

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi v místě staveniště kN/m2) 

Re Reynoldsovo číslo 

Cd dinamický součinitel 
Cf součinitel síly 

Co součinitel ortografie 

Cseas součinitel ročního období 
Z výška nad zemí 
TR trapézový plech 

fvk charakteristická pevnost ve smyku 

fmk charakteristická pevnost v ohybu 

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

fc;90;k charakteristická pevnost v tlaku kolmo na vlákna 

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

ft;90;k charakteristická pevnost v tahu kolmo na vlákna 

Případné další zkratky použité ve statickém výpočtu jsou uvedeny a popsány 
u výpočtu, a nebo je lze dohledat v použitých normách. 

.  SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 

Veškeré použité obrázky a tabulky jsou popsány ve statickém výpočtu PŘÍLOHA B  
u dané tabulky nebo obrázku. 

4. ZDROJE 

4.1 Normy 

ČSN EN 99  - Zásady navrhování konstrukcí. Český normalizační institut, . 

ČSN EN 99  - Zatížení konstrukcí. Český normalizační institut, . 
ČSN EN 993 - Navrhování ocelových konstrukcí. Český normalizační institut, . 
ČSN EN 995 - Navrhování dřevěných konstrukcí. Český normalizační institut, . 
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4.3 Software 

Dlubal RFEM 5.06 64-bit – studentská verze 

AutoCAD 2016 – studentská verze 

Microsoft Office Word 2016 – studentská verze 

Microsoft Office Excel 2016 – studentská verze 

http://bochemie.cz/
https://www.dek.cz/
http://www.tension.cz/
http://kovprof.cz/
http://www.fatrafol.cz/
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. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA – A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŘÍLOHA – B1 STATICKÝ VÝPOČET – VARIANTA 1 

PŘÍLOHA – B2 STATICKÝ VÝPOČET – VARIANTA 2 

PŘÍLOHA – C VNITŘNÍ SÍLY 

PŘÍLOHA – D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

č. v.  – PŮDORYS 1:150 

č. v.  – PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100 

č. v. 3 – POHLEDY 1:150 

č. v. 4 – VÝROBNÍ VÝKRES V  1:20 / 1:5 

č. v. 5 – DETAILY STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ 1:5 

č. v.  – VÝKRES KOTEVNÍCH OBLASTÍ 1:150 

 


