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1. Základní informace o objektu 
1.1. Identifikační údaje 

Název:   Návrh dřevěné nosné konstrukce jezdecké haly 

Místo:   Rokycany (Plzeňský kraj) 

Projektant:  Václav Černý 

Účel objektu:  Jezdecká hala 

 

1.2. Popis objektu 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením velko-rozponové konstrukce z 

lepeného lamelového dřeva. Hala bude sloužit výhradně jako jízdárna pro koně. 

Konstrukční systém haly se skládá ze stojin a příhradových vazníků, které jsou ve vrcholu 

spojeny čepovým spojem. Objekt je navržen v obci Rokycany, která se nachází nedaleko 

Plzně.  

 Půdorysné rozměry haly jsou 77 m (s přesahem střechy 80 m) x 39,39 m. Výška 

objektu ve vrcholu včetně zastřešení je 7,6 m. Hala je zastřešena sedlovou střechou 

o sklonu 10°. Sklon střechy je tvořen hlavní nosnou konstrukcí. Hala je navržena z 12 

příčných vazeb, které jsou mezi sebou vzdáleny 7,0 m. Hlavní vazba se skládá z horního 

a spodního pásu, diagonál, svislic, stojin a táhel. Vzdálenost stojin v příčném směru je 

30,58 m. Na horním pásu jsou umístěny spojité Gerberovy vaznice, které jsou od sebe 

vzdáleny 1,05 m, kvůli uchycení vlnité vláknocementové krytiny. Štítová stěna je 

konstruována pomocí štítových sloupků, které nepodpírají příhradový vazník, ale jsou 

připojeny k hornímu pásu kluzně. Ve štítové stěně je umožněn vstup do objektu dvojicí 

vstupních dveří o rozměrech 1 x 2 m. Uprostřed štítové stěny jsou umístěny dvoukřídlá 

vrata o rozměrech 3 x 3 m. Všechny vstupní otvory se nacházejí na severní straně 

objektu. Uvnitř haly budou po obvodě montovány lambrýny, které budou vymezovat 
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prostor pro koně o půdorysných rozměrech 70 x 22 m. Konstrukční ani materiálové 

řešení těchto lambrýn není součástí tohoto projektu. Ve vymezeném prostoru pro pohyb 

koní je snížena úroveň terénu o 1,28 m, tím je zajištěna světlá výška min. 5,1 m 

(uprostřed objektu 6,88 m), která je dostatečná pro pohyb koní. 

2. Skladby 
2.1. Střešní plášť 

Skladba (od exteriéru): 

Cembrit vlnitá krytina A5 6 x 918 x 1250  tl. 6 mm 

Vaznice z lepeného 160 x 240 mm   tl. 240 mm 

Horní pásnice 

2.2. Obvodový plášť 

Skladba (od exteriéru): 

Fasáda z dřevěných palubek     tl. 25 mm 

Dřevěné late 40 x 60 mm (á 500 mm)  tl. 40 mm 

Dřevěný paždík 80 x 100 (á 1000 mm)  tl. 80 mm 

2.3. Podlaha 

Skladba: 

Jízdárenská směs (křemičitý písek s geotextílií) tl. 100 mm 

Plastová voština     tl. 50 mm 

Drcené kamenivo fr. 4-8    tl. 50 mm 

Drcené kamenivo fr. 16-32    tl. 100 mm 

Drcené kamenivo fr. 32-63    tl. 150 mm 

Stávající zhutněná pláň    - 
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3. Zatížení a vstupní údaje 
3.1. Stálá zatížení 

Zatížení byla stanovena na základě normy ČSN EN 1991-1-1. Ve výpočtech byla 

uvažována tato stálá zatížení: 

LLD GL32h   440 kg/m3 

Rostlé dřevo třídy C24 420 kg/m3 

Skladba střešního pláště: hodnota tohoto zatížení uvedena ve statickém výpočtu 

Skladba obvodového pláště: hodnota tohoto zatížení uvedena ve statickém výpočtu 

Instalace:   50 kg/m´ 

3.2. Nahodilá zatížení 

Zatížení byla stanovena na základě normy ČSN EN 1991-1-1. 

3.2.1 Užitná zatížení 
Uvažována kategorie H – nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav.  

Střechy kategorie H  0,75 kN/m2 

3.2.2 Sníh 
Stavba je umístěna v obci Rokycany, která je zařazena do II. sněhové oblasti. 

Char. hodnota zatížení 1 kN/m2 

3.2.3 Vítr 
Stavba je umístěna v obci Rokycany, která je zařazena do II. větrné oblasti. 

Základní rychlost větru 25 m/s 

4. Konstrukční řešení 
4.1. Vaznice 

Vaznice jsou hlavní prvkem, které přenáší zatížení od střešního pláště do příhradových 

vazníků. Vaznice jsou konstrukčně řešeny jako Gerberovy spojité nosníky. Materiálové 

provedení vaznic je z lepeného lamelového dřeva GL32h o průřezu prvku 160 x 220 mm 

(b x h). Vaznice jsou připevněny na horní pásy příčných vazeb shora. Tyto vazby jsou od 

sebe vzdáleny 7,0 m. Vzdálenost vaznic mezi sebou je 1,05 m z důvodu kotvení vlnité 

vláknocementové krytiny. Ve štítových stěnách přesahují vaznice před fasádu budovy o 

1,5 m. Vaznice jsou k hornímu pásu připojeny pomocí ocelových úhelníků o tloušťce 
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plechu 10 mm. Připojení těchto prvků je zajištěno ocelovými spojovacími prostředky, 

konkrétně přesnými (pasovanými) svorníky a vruty. Netypickým spojem je spojení vaznic 

v poli (v místě vnitřních kloubů). Tento spoj je řešen pomocí tzv. Gerberových spojek, 

konkrétně GERW240 od firmy Simpson Strong Tie. 

4.2. Příhradový vazník 

Na halový objekt je navrženo 12 příčných vazeb. Jedna příčná vazba se skládá ze dvou 

příhradových vazníků, které jsou ve vrcholu spojeny čepem o průměru 36mm. 

Příhradové vazníky budou předem smontovány a na stavbu budou doveženy (více viz. 

doprava materiálu). Příhrada se skládá z horního a spodního pásu, svislic a diagonál. Tyto 

prvky jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva GL32h a více jsou popsány níže. Spoje 

těchto jednotlivých prvků jsou navrženy pomocí ocelových desek tloušťky 15 mm, které 

jsou zafrézovány do lepeného lamelového dřeva. Plechy jsou poté staženy přesnými 

(pasovanými) ocelovými svorníky M16. Tvary jednotlivých plechů a počty svorníků jsou 

uvedeny ve statickém výpočtu a výkresové dokumentaci. 

4.2.1 Horní pás 
Horní pás je navržen o rozměrech 140 x 200 mm. Délka horního lepeného pásu je 20,3 m. 

Sklon horního pásu je shodný se sklonem střechy a to 10°. 

4.2.2 Dolní pás 
Dolní pás je navržen o rozměrech 140 x 200 mm. Délka spodního lepeného pásu je 

17,78 m. Sklon spodního pásu je shodný se sklonem střechy, konkrétně 10°. Dolní pás je  

kvůli zkrácení vzpěrné délky z roviny vazníku zajištěn pomocí rozpěr. Tento přídavný 

prvek je navržen o rozměrech 160x160 mm. Připojení rozpěr je zajištěno připojovací 

deskou o tloušťce 25 mm. V každém 1.,6. a 11. poli je navíc ztužen vodorovnými táhly 

Detan o průměru 16 mm (viz. staticky výpočet).  

4.2.3 Diagonály 
Jsou navrženy dva typy průřezů o rozměrech 140 x 120 mm a 140 x 200 mm. Kde je 

použit jaký rozměr, je patrné z výkresové dokumentace. Délka jedné diagonály je 

1950 mm. Dle statického návrhu a posouzení tohoto prvku na mezní stav únosnosti a na 

mezní stav použitelnosti by vyhověl průřez 140 x 120 mm. Větší průřez je navržen u 

diagonál, ve kterých působí větší zatížení normálovou silou. Díky těmto vyšším 
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hodnotám zatížení jsou svorníky narženy ve dvou řadách. Aby byly dodrženy vzdálenosti 

svorníků od okrajů a konců, je navržen nejmenší možný rozměr diagonály a to konkrétně 

140 x 200 mm. 

4.2.4 Svislice 
Svislice jsou navrženy z jednotného rozměru 140 x 120 mm. Délka svislic je 1600 mm. 

4.3. Vnější stojina 

Vnější stojina je navržena o průřezu 140 x 200 mm z lepeného lamelového dřeva GL32h. 

Připojení stojiny k příhradovému vazníku a k vnitřní stojině je navrženo pomocí 

ocelových desek tloušťky 15 mm, které jsou zafrézovány do lepeného lamelového dřeva. 

Plechy jsou poté staženy přesnými (pasovanými) ocelovými svorníky M16. Tvary 

jednotlivých plechů a počty svorníků jsou uvedeny ve statickém výpočtu a výkresové 

dokumentaci. Dle statického návrhu a posouzení tohoto prvku na mezní stav únosnosti 

a na mezní stav použitelnosti by vyhověl průřez 140 x 160 mm. Z důvodu většího 

působení normálových sil je navržen svorníkový spoj se dvěma řadami svorníků. Aby byly 

zajištěny minimální rozteče a vzdálenosti svorníků od okrajů a konců, je průřez zvětšen. 

Délka této stojiny je 2,8 m.  

4.4. Vnitřní stojina 

Vnitřní stojina je navržena o průřezu 140 x 240 mm z lepeného lamelového dřeva GL32h. 

Délka vnitřní stojiny je 3,7 m. Tento prvek je z důvodu zkrácení vzpěrné délky na 

polovinu, rozepřen rozpěrou o průřezu 160 x 160 mm. Připojení rozpěry k vnitřní stojině 

je zajištěno pomocí připojovací desky o tloušťce 25 mm (detail napojení je uveden ve 

výkresové dokumentaci). V každém poli je vnitřní stojina ztužena táhly Detan o průměru 

16 mm (viz. staticky výpočet). Připojení stojiny k příhradovému vazníku a k vnější stojině 

je navrženo pomocí ocelových plechů tloušťky 15 mm, které jsou zafrézovány do 

lepeného lamelového dřeva. Plechy jsou poté staženy přesnými (pasovanými) ocelovými 

svorníky M24. Tvary jednotlivých plechů a počty svorníků jsou uvedeny ve statickém 

výpočtu a výkresové dokumentaci.  
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4.5. Ocelové táhlo  

V každé příčné vazbě je dle schématu navrženo po obou stranách ocelové táhlo Detan 

od společnosti Halfen o průměru 20 mm. Toto táhlo přispívá k zajištění příčné tuhosti 

objektu. Táhla jsou kotvena k základu pomocí ocelové desky tloušťky 25 mm. 

4.6. Štítové sloupky 

Štítové sloupky jsou navrženy z rostlého dřeva třídy C24. Průřez těchto prvků je navržen 

na rozměry 160 x 280 mm. Sloupky mají proměnnou délku v rozmezí 5,1 až 7,3 m. Tyto 

prvky jsou připojeny kluzně k hornímu pásu pomocí ocelových profilů, které budou 

zajišťovat svislý posun. Sloupky jsou umístěny vždy v místě vaznic, ve kterých je kotveno 

ztužení ve střešní rovině. K základové konstrukci jsou sloupky připojeny kloubově přes 

připojovací desku. 

4.7. Ztužení 

4.7.1 Ztužení ve střešní rovině 
Ztužení haly je umístěno v příčném směru ve střešní rovině a zajišťuje podélnou tuhost.  

Je provedeno ve třech řadách po 28 metrech. Ztužidla jsou ke konstrukci připevněna 

kloubově. Návrh a výpočet ztužidel je součástí statického výpočtu. Pro střešní ztužení 

jsou navržena táhla Detan od společnosti Halfen o průměru 16 mm. Ztužidla jsou 

vyrobena z oceli S355J2. Ztužidla budou provedena dle technických listů výrobce. 

4.7.2 Ztužení v podélné stěně 
Ztužení haly je umístěno v podélném směru a zajišťuje podélnou tuhost. Ztužidla jsou 

navržena mezi jednotlivými vnitřními stojinami a mezi svislicemi právě nad vnitřní 

stojinou. Ve vnitřní stojině jsou ztužidla rozdělena na dvě pole na výšku. V 1., 6. a 11. 

poli jsou umístěna ztužidla v obou těchto polích a mezi svislicemi. V ostatních polích jsou 

ztužidla umístěna pouze v horním poli mezi vnitřními stojinami a mezi svislicemi. Návrh 

ztužidel je součástí statického výpočtu. Pro podélné ztužení jsou navržena táhla Detan 

od společnosti Halfen o průměru 16 mm. Ztužidla jsou vyrobena z oceli S355J2 a budou 

provedena dle technických listů výrobce. 
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4.8. Základové konstrukce 

Založení objektu je navrženo z železobetonových základových patek, na které jsou 

uloženy stojiny, ocelová táhla a štítové sloupky. Základové patky jsou 

z betonu C25/30 - XC3 a jsou vyztuženy konstrukční výztuží. Návrh základové konstrukce 

není součástí návrhu této práce. Patky jsou navrženy pouze pro potřeby zpracování 

výkresové dokumentace. Rozměry patek pro stojiny jsou odhadnuty 

na 1,5 x 1,5 x 1,0 m (š x d x h). Rozměry patek pro táhlo jsou odhadnuty 

na 0,6 x 0,6 x 1,0 m (š x d x h). 

5. Ochrana dřeva a oceli 
Nosné konstrukční prvky z lepeného lamelového dřeva budou chráněny před vnějšími 

povětrnostními vlivy opláštěním. Dřevěné opláštění bude proti zatékání ochráněno z 

exteriéru dostatečným přesahem střechy ve štítových stěnách a dále správným 

obložením stěn tak, aby bylo umožněno odtékání vody z konstrukce. Dále bude 

aplikován ochranný lak, který bude obnovován každé dva roky. Ocelové konstrukce 

budou ochráněny ochranným nátěrem proti korozi. 

6. Doprava 
Doprava prvků na staveniště bude zajištěna po běžných pozemních komunikacích. Pro 

běžné prvky (např. vaznice, rozpěry, stojiny) není jejich rozměr nijak omezující. Speciální 

vozy pro dopravu budou muset být použity pro lepené příhradové vazníky o délkovém 

rozměru 20,3 m. Pro tuto manipulaci bude použit tahač a valníkový návěs s 

přemostěním. K nakládání prvků bude sloužit portálový jeřáb v místě výroby a pro menší 

prvky vysokozdvižný vozík. K vykládání slouží staveništní jeřáb. Během skladování 

materiálu na staveništi musí být zajištěna jeho ochrana před porušením a klimatickými 

podmínkami. 
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7. Požadavky na montáž 
Montáž konstrukce nepožaduje speciální techniku a postačí běžně dostupné 

technologické vybavení. Montáž bude provedena po jednotlivých příčných vazbách na 

betonový základ. Svařovací práce, které jsou používány pro spojení prvků, musí probíhat 

v bezpečné vzdálenosti od dřevěných prvků při dodržení všech bezpečnostních zásad. 

Před montáží obvodového a střešního pláště musí být hlavní nosná konstrukce 

kompletně dokončena. 

8. Použité materiály 
Hlavní nosná konstrukce je provedena z lepeného lamelového dřeva třidy GL32h. 

Styčníky všech prvků jsou provedeny ze svařovaných plechů třídy S355 a svorníků M16 

5.8 (M24 5.8 v případě vnitřní stojiny) popřípadě vrutů M10 5.8 a M16 5.8. Svary 

vnitřních plechů jsou navrženy jako tupé s provařeným kořenem. V případě spojování na 

sebe kolmých plechů bude spoj proveden oboustranným koutovým svarem o výšce 

5 mm. 
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