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aby odpovídaly požadavkům na herní prostor pro vnitrostátní ligové zápasy házené. 

Střešní konstrukci tvoří vaznice a příhradové sedlové vazníky z lepeného lamelového 

dřeva GL24h. Styčníky příhradového vazníku jsou navrženy jako svorníkové spoje 

s vloženými styčníkovými plechy. Svislá nosná konstrukce a ztužidla jsou navrženy 

z oceli třídy S355. Prostorová tuhost konstrukce v rovině příčné vazby je zajištěna 

vetknutím paty sloupů a v podélném směru konstrukce pomocí systému ztužidel.  
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requirements for the game space of national handball matches. The roof structure 

is constructed of purlins and truss girders made of a glued laminated timber GL24h. 

The joints of truss girder are designed as bolt joints with inserted gusset plates. The 

vertical load-bearing structure and bracings are designed of steel S355. Spatial 

rigidity of the structure is ensured by fixing of the steel column base in the plane 

of the main structure and by the system of bracings in the longitudinal direction 

of the structure.  
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1. ÚVOD: 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukce nové házenkářské haly 
v Napajedlích. Veškeré rozměry konstrukce jsou navrženy tak, aby byly v souladu 
s požadavky na herní prostor vnitrostátních ligových zápasů v házené. Rozpětí nosné 
konstrukce je 26 m, délka 48 m a její výška činí 11 m. Konstrukčními materiály jsou 
lepené lamelové dřevo GL24h a ocel S355. Nosný systém tvoří dřevěné příhradové 
vazníky kloubově uložené na ocelové sloupy.  

 

 

2. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ: 

2.1. NORMY: 

 

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 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 

 

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

   Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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2.2. LITERATURA: 

 

DOC. ING. MELCHER, Jindřich, CSc a ING. STRAKA, Bohumil. Kovové konstrukce - 
Konstrukce průmyslových budov. Praha 1: SNTL - Nakladatelství technické litaratury, 
n.p., 1977, 218 s. 

 

 

3. VÝPOČTOVÝ MODEL A GEOMETRIE KONSTRUKCE: 

 

Statická analýza byla provedena v programu Dlubal RFEM 5. Vytvořen byl rovinný model 
charakterizující příčnou vazbu konstrukce.  

Kombinační rovnice pro MSÚ – rovnice 6.10: 

 

 

Zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů a výsledky viz. Příloha D – Programový 
výstup. 
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Rozpětí nosné konstrukce je 26 m, délka 48 m a její výška činí 11 m. Veškeré rozměry 
konstrukce jsou navrženy tak, aby byly v souladu s požadavky na herní prostor 
vnitrostátních ligových zápasů v házené. Součástí vnitřního volného prostoru haly je také 
tribuna a divácké zázemí.  
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4. MATERIÁLY: 

4.1. ZASTŘEŠENÍ: 

 

Jako základní materiál pro konstrukci vaznic a příhradového střešního vazníku bylo 
vybráno lepené lamelové dřevo GL24h. Spoje vazníku jsou navrženy jako svorníkové 
spoje s vloženými ocelovými styčníkovými plechy. Materiál styčníkových plechů je ocel 
S355. Použité svorníky jsou pevnostní třídy 8.8. Střešní příčná a podélná ztužidla jsou 
navržena z trubek z oceli S355. Šrouby pro spojení dílčích prvků konstrukce zastřešení 
jsou pevnostní třídy 8.8. 

 

4.2. SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE: 

 

Jako základní materiál pro svislou nosnou konstrukci byla zvolena ocel S355. Trubková 
stěnová ztužidla a styčníkové plechy jsou navrženy z téže oceli. Šrouby pro spojení 
dílčích prvků konstrukce zastřešení jsou pevnostní třídy 8.8. 

 

 

5. ZATÍŽENÍ: 

 

Zatížení pro výpočet bylo stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1. Podrobnější specifikace 
zatížení viz. Příloha B – Statický výpočet. 

 

5.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ: 

 

Vlastní tíha konstrukce – vygenerována výpočetním programem RFEM5. 

Ostatní stálé zatížení – viz. Příloha B – Statický výpočet. 
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5.2. ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ: 

 

Zatížení sněhem: Lokalita:  Napajedla 

   Sněhová oblast: II.  

   Typ krajiny:  Normální 

   sk = 1,0 kN/m2 

 

Zatížení větrem: Lokalita:  Napajedla 

   Větrná oblast:  II. 

   Kategorie terénu: III. 

   vb,0 = 25 m/s 

 

6. POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ: 

6.1. VAZNICE: 

 

Vaznice jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva GL24h obdélníkového průřezu 
200x160 mm. Slouží jako nosný prvek pro střešní plášť. Vaznice budou ukládány na horní 
pás příhradového vazníku v osové vzdálenosti 900 mm, což vychází z konstrukčního 
řešení vazníku. Vaznice je ze statického hlediska považována za prostý nosník o rozpětí 
4000 mm. 

 

6.2. VAZNÍK: 

 

Jako hlavní vodorovný nosný prvek konstrukce je navržen sedlový příhradový vazník 
z lepeného lamelového dřeva GL24h o rozpětí 26000 mm. Osová vzdálenost vazníků je 
4000 mm. Výška vazníku v místech uložení je 2895 mm a uprostřed rozpětí 3550 mm. 
Horní a dolní pás vazníku je navržen jako obdélníkový průřez 300x160 mm. Svislice 
vazníku jsou navrženy jako obdélníkové průřezy o rozměrech 200x160 mm a 120x160 
mm. Diagonály vazníku jsou navrženy jako obdélníkové průřezy o rozměrech 200x160 
mm a 180x160 mm. Spoje jednotlivých prutů příhradového vazníku ve styčnících jsou 
navrženy jako svorníkové spoje s vloženými styčníkovými plechy. Použity jsou svorníky 
M16 – 8.8 a styčníkové plechy z oceli S355. Uložení vazníku na sloup je uvažováno jako 
kloubové a provede se na ložné ocelové desky přichystané na špičkách sloupů. Spojení 
se provede pomocí 4 svorníků M16 – 8.8. 
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6.3. PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO: 

 

Příčná střešní ztužidla jsou rozmístěna celkem ve 4 polích. Nacházející se v obou krajních 
polích mezi vazníky 1-2 a 12-13 a dále přibližně ve třetinách délky haly v polích mezi 
vazníky 5-6 a 8-9. Ztužidla jsou navržena z trubek TR 70x8 z oceli S355. Na koncích 
trubek jsou navařena víčka a přípojné plechy. Připojení ztužidel k hornímu pásu 
příhradového vazníku je navrženo pomocí šroubů M12 – 8.8. 

 

6.4. PODÉLNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO: 

 

Podélná střešní ztužidla jsou navržena z důvodu přenosu zatížení a deformací ze 
štítových sloupů do štítových vazníků. Jsou průběžná po celé délce konstrukce. 
Nacházející se na krajích a dále přibližně v pětinách rozpětí konstrukce. Ztužidla jsou 
navržena z trubek TR 54x6,3 z oceli S355. Na koncích trubek jsou navařena víčka a 
přípojné plechy. Připojení ztužidel k hornímu a dolnímu pásu příhradového vazníku je 
navrženo pomocí šroubů M12 – 8.8. 

 

6.5. SLOUP – HLAVNÍ: 

 

Hlavní sloupy, které slouží pro uložení dřevěných příhradových vazníků a dotváří příčnou 
vazbu konstrukce, jsou navrženy z válcovaného profilu HEB300 z oceli S355. Uložení 
hlavních sloupů je modelováno jako vetknutí v rovině příčné vazby a jako kloubové 
uložení v podélném směru konstrukce. Kotvení sloupu do betonové patky je navrženo 
pomocí patního plechu z oceli S355, patních výztuh z oceli S355 a 4 kotevních šroubů 
M30 – 8.8. 

 

6.6. SLOUP – ŠTÍTOVÝ: 

 

Štítové sloupy jsou navrženy z válcovaného profilu HEB200 z oceli S355. Uložení 
štítových sloupů je uvažováno jako kloubové. Kotvení sloupu do betonové patky je 
navrženo pomocí patního plechu z oceli S355 a 2 kotevních šroubů M30 – 8.8. 
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6.7. STĚNOVÉ ZTUŽIDLO: 

 

Stěnová ztužidla jsou rozmístěna ve 4 polích po obou stranách konstrukce. Nacházejí se 
v obou krajních polích mezi vazníky 1-2 a 12-13 a dále přibližně ve třetinách délky haly 
v polích mezi vazníky 5-6 a 8-9. Ve statickém výpočtu je uvažováno pouze s jejich 
působením v tahu. Ztužidla jsou navržena z trubek TR 33,7x3,2. Na koncích trubek jsou 
navařena víčka a přípojné plechy. Připojení ztužidel k hornímu a dolnímu pásu 
příhradového vazníku je navrženo pomocí šroubů M12 – 8.8. 

 

6.8. KOTVENÍ: 

 

Uložení hlavního sloupu je ve statickém výpočtu uvažováno jako vetknutí v rovině příčné 
vazby a jako kloubové uložení v podélném směru. Základová patka je navržena z betonu 
C16/20 o rozměrech 1300x850x800 mm. Kotvení hlavního sloupu z ocelového 
válcovaného profilu HEB300 k základové patce je navrženo z patního plechu P35-
700x650, 2 patních výztuh z plechu P15-145x215 a 4 kotevních šroubů M30 – 8.8 délky 
800 mm. Na spodní straně patního plechu bude navařena patní zarážka z úpalku 
válcovaného profilu HEB100 z oceli S355. Kotevní šrouby se doplní o přivařené ocelové 
pásy pro vytvoření celistvého kotevního dílce, který se ponoří do čerstvé betonové směsi 
základové patky. Na styku patního plechu s lícem základové patky je navrženo podlití 
z cementové malty maximální tloušťky 50 mm. 

Uložení štítového sloupu je uvažováno jako kloubové. Základová patka je navržena 
z betonu C16/20 o rozměrech 800x800x800 mm. Kotvení štítového sloupu z ocelového 
válcovaného profilu HEB200 k základové patce je navrženo z patního plechu P20-
400x400 a 2 kotevních šroubů M30 – 8.8 délky 750 mm. Na spodní straně patního 
plechu bude navařena patní zarážka z úpalku válcovaného profilu HEB100 z oceli S355. 
Na styku patního plechu s lícem základové patky je navrženo podlití z cementové malty 
maximální tloušťky 50 mm. 

 

6.9. OPLÁŠTĚNÍ: 

 

Skladba střešního pláště: Hydroizolační fólie FATRAFOL [2,54kg/m2] 

    Tepelná izolace ISOVER EPS tloušťky 200mm [30kg/m3] 

    Parotěsná fólie FATRAPAR [2,00kg/m2] 

    Plošné bednění z OSB desek tloušťky 22mm [600kg/m3] 
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Stěnový plášť konstrukce je navržen ze stěnových sendvičových panelů Kingspan KS1150 
FR o tloušťce 150 mm. Plošná hmotnost panelu je 26,16 kg/m2. Stěnové sendvičové 
panely Kingspan se skládají z vnějšího povrchového plechu tloušťky 0,6 mm, izolačního 
jádra z minerálních vláken a vnitřního povrchového plechu tloušťky 0,5 mm. Opláštění 
z panelů Kingspan KS1150 FR se vyznačuje vysokou požární odolností. Panely se budou 
kotvit přímo na sloupy haly. 

 

 

7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ: 

 

Všechny dřevěné prvky konstrukce jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva GL24h. 
Požadavky na odolnost proti dřevokaznému hmyzu, odolnost proti houbám a hořlavost 
jsou zajištěny technologií výroby lepeného lamelového dřeva. Povrch dřevěných prvků 
bude ještě dodatečně opatřen nátěrem z bezbarvého laku. 

 

 

8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ: 

 

Všechny ocelové prvky konstrukce budou pro zvýšení protikorozní odolnosti a životnosti 
opatřeny žárovým zinkováním. Provedení dle ČSN EN ISO 1461.  

 

 

9. ÚDRŽBA KONSTRUKCE: 

 

Celkový stav konstrukce je třeba kontrolovat prohlídkami odborně způsobilou osobou. 
Předepsaná frekvence kontrolních prohlídek je jednou za 5 let.  

Při kontrole dřevěných prvků konstrukce je důležité se zaměřit na kontrolu vlhkosti, 
napadení dřevokaznými škůdci a hnilobu. Zejména je důležité prověřit místa spojů 
jednotlivých dřevěných prvků a místo uložení příhradového střešního vazníku na sloup. 

Při kontrole ocelových prvků konstrukce je důležité zaměřit se kontrolu možné míry 
porušení protikorozní ochrany prvků. Dále by měl být zkontrolován stav svarových a 
šroubových spojů v konstrukci. 

Kontrola a čištění odvodnění střešní konstrukce se bude provádět alespoň jednou za rok. 

V zimním období je nutné kontrolovat zatížení střešní konstrukce sněhem. Zatížení 
nesmí překročit návrhovou hodnotu. V případě, že dojde k překročení návrhové 
hodnoty, je nutné zajistit rovnoměrné odklizení sněhové pokrývky ze střešní roviny. 
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10. MONTÁŽ: 

 

Konstrukce je zařazena do třídy provádění EXC2. Montáž konstrukce je možno provádět 
z obou konců zároveň. 

Na stavbu je možné vazník dopravit v celku a nebo po částech. Možná místa rozdělení 
vazníku jsou zobrazena v následujícím schématu. 

 

 

Postup montáže: 1. Výkopové práce 

2. Betonáž základových patek z betonu C16/20 a osazení dílců 
s kotevními šrouby s tolerancí přesnosti osazení ± 15mm.  

3. Sestavení vazníků v případě, že byly na stavbu dopraveny 
po částech. 

4. Vztyčení hlavních sloupů v krajních polích 1-2 a 12-13. 
Vztyčení štítových sloupů. Zhotovení podlití z cementové 
malty na pod patkami sloupů. 

5. Vztyčení, osazení a ukotvení vazníků na sloupy v krajních 
polích 1-2 a 12-13. 

6. Připojení příčných střešních ztužidel, podélných střešních 
ztužidel a stěnových ztužidel v krajních polích 1-2 a 12-13. 

7. Vztyčení hlavních sloupů v mezilehlých polích, osazení a 
ukotvení vazníků. Zhotovení podlití z cementové malty na 
pod patkami sloupů. Připojení podélných střešních ztužidel 
pro zajištění stability při montáži. 

8. Připojení příčných střešních ztužidel a stěnových ztužidel 
v mezilehlých polích 5-6 a 8-9. 

9. Osazení střešních vaznic. 

10. Zhotovení konstrukce střešního pláště dle navržené skladby 
a osazení stěnových panelů. 
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11. VÝKAZ MATERIÁLU: 

11.1. VÝKAZ MATERIÁLU Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA GL24h: 
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11.2. VÝKAZ MATERIÁLU Z OCELI S355: 

 

 


