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Anotace 

 Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nosné konstrukce jezdecké haly. 
Závěrečná práce je složena ze dvou hlavních částí. Statické části a výkresové 
dokumentace včetně vybraných konstrukčních detailů. Statická část se zaměřuje na 
návrh jednotlivých prvků a spojů dle platných českých norem ČSN EN. Materiálové řešení 
konstrukčních částí je shrnuto v technické zprávě. 
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Annotation 

 The bachelor thesis is focused on the design of the supporting structure of the 
riding arena. The final work consists of two main parts. The Static-Part and drawing 
documentation including specific construction details. The Static-Part is focused on the 
design of individual elements and joints according to the valid Czech standards ČSN EN. 
Material design of components is summarized in a technical report. 
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Přílohy bakalářské práce: 

A. Statický výpočet 

B. Technická zpráva 

C. Výkresová dokumentace 

D. Elektronická verze práce na CD 
  



Závěr 

Cílem bakalářské práce byl návrh a posouzení hlavních nosných prvků a 
vybraných detailů dřevěné jezdecké haly. Nejprve byl vytvořen statický výpočetní 
model v softwaru Scia Engineer, na který bylo aplikováno veškeré působící zatížení. Byl 
proveden lineární i nelineární výpočet vnitřních sil a dále také stabilitní výpočet 
potřebný pro stanovení vzpěrných délek. Maximální hodnoty vnitřních sil byly použity 
pro návrh a posouzení hlavních nosných prvků, dle platných Českých státních norem. 
Součástí statického výpočtu bylo také navržení a posouzení vybraných konstrukčních 
spojů. Veškeré navržené prvky a spoje jsou uvedeny v příloze A. 

Popis všech nosných prvků, materiálové řešení a rozměry konstrukce jsou 
uvedeny v technické zprávě, která tvoří přílohu B. 

Součástí práce bylo zpracování výkresové dokumentace, která obsahuje 
vybrané výkresy nosné konstrukce a detaily vybraných spojů. Výkresy se nachází v 
příloze C. 

Dřevěná jezdecká hala má zajímavý tvar nosné konstrukce, i proto mě tato 
práce po celou dobu zpracování velmi bavila. Práce prohloubila a zdokonalila mé 
znalosti v oblasti statického působení dřevěných konstrukcí. Tyto zkušenosti budou 
jistě užitečné v mém dalším studiu, či budoucím zaměstnání. 

 


