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Zpracujte návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové haly 

o orientačních půdorysných rozměrech 24 × 60 m. V hale budou umístěny mostové jeřáby 

o nosnostech 12,5 t a 32/8 t. Skladebnou výšku konzoly jeřábové dráhy uvažujte 8,7 m. Konstrukci 

navrhněte pro oblast města Dvůr Králové nad Labem. Návrh i posouzení proveďte v souladu 

s aktuálně platnými normativními dokumenty pro navrhování ocelových konstrukcí. 

Požadované výstupy: Technická zpráva shrnující základní charakteristiky navržené konstrukce, 
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Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma 

mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce 

je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými vazníky kloubově 

uloženými na sloupech o osové vzdálenosti  

12 m. Na vaznících jsou kloubově uloženy příhradové vaznice. Sloupy jsou v příčném 

směru vetknuté. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna systémem ztužidel. 

Základním materiálem je ocel pevnostní třídy S355.  

Ocelová konstrukce, průmyslová hala, zatížení, posouzení, příčná vazba, příhradový 

vazník, mostový jeřáb, jeřábová dráha.  

The bachelor thesis deals with the design of a main load-bearing steel structure 

of industrial hall with two overhead cranes. The floor plan dimensions are 24 × 60 

m, height of building is 16 m. The main structure consists of pin-supported symetrical 

truss girders on columns with centre to centre spacing 12 m. The truss purlins are pin-

supported on the girders. The columns are fixed in the lateral direction. Spatial rigidity 

of the structure is secured by system of bracing. The base material is steel of class S355.  

Steel structure, industrial hall, load, assessment, main truss, truss girder, overhead 

crane, crane runway.  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové 

haly. Stavba se bude nacházet ve Dvoře Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji. Orientační 

půdorysné rozměry jsou 24x60 m. Součástí návrhu a posouzení je rovněž jeřábová dráha se skladebnou 

výškou konzoly 8,7 m.  

2 Základní údaje 

Hlavní nosná konstrukce haly bude tvořena šesti příčnými vazbami o osové vzdálenosti 12 m. 

Výška budovy byla na základě požadavků na mostové jeřáby zvolena 16 m, světlá výška je 13,2 m. 

Střecha objektu je sedlová se sklonem 5%. Příčnou vazbu tvoří příhradové vazníky, které jsou kloubově 

uložené na sloupech s proměnným průřezem. Na vaznících jsou kloubově uloženy přímopásové 

příhradové vaznice, které nesou střešní krytinu ze sendvičových střešních panelů. Sloupy jsou v příčném 

směru vetknuté a jsou po výšce rozděleny na dřík výšky 8,7 m a špičku výšky 6,7 m. Prostorová tuhost 

je zajištěna systémem ztužidel. Veškeré konstrukční prvky jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S355. 

V hale se nachází jeřábová dráha se dvěma mostovými jeřáby o nosnostech 12,5 t a 32/8 t. Na dříku 

sloupu je umístěna konzola jeřábové dráhy, na kterou je kloubově uložen hlavní nosník jeřábové dráhy. 

Součástí konstrukce jeřábové dráhy je také vodorovný výztužný nosník a výztužný nosník v šikmé 

rovině (neuvažován při návrhu). 

3 Použité normativní dokumenty 

Konstrukce je navržena dle platných norem ČSN EN: 

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

• ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

4 Materiály 

Všechny ocelové konstrukční prvky a styčníkové a spojovací plechy jsou z oceli pevnostní třídy 

S355. Veškeré použité šrouby jsou pevnosti 8.8. Pro základové patky byl zvolen beton třídy C30/37. Na 

podlití bude použita cementová malta třídy M10. 

5 Zatížení 

Zatížení na konstrukci bylo stanoveno na základě normy ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. Byl 

sestrojen prostorový model v programu Dlubal RFEM, do kterého bylo následně vneseno vypočtené 

zatížení formou zatěžovacích stavů. Podrobný výpočet zatížení je uveden ve statickém výpočtu. 

Program poté provedl automatickou tvorbu kombinací zatěžovacích stavů a výpočty vnitřních sil. 



Technická zpráva FAST VUT v Brně Václav Pavlas-Jirásek 

- 3 - 

 

Následně byly vybrané nosné konstrukční prvky posouzeny pomocí přídavného modulu RF-STEEL a 

ručním výpočtem. 

5.1 Zatížení stálé 

• vlastní tíha prvků stanovená programem RFEM 

• tíha střešního pláště stanovená výrobcem 0,133 kN/m2 

• tíha kolejnice jeřábové dráhy 0,8 kN/m 

5.2 Zatížení proměnné 

• užitné zatížení na střeše kategorie H (nepochozí, nepřístupná) je podle normy stanoveno jako 

rovnoměrné spojité zatížení qk = 0,75 kN/m2 na ploše 10 m2 

• pro sněhovou oblast IV byla určena charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1,28 kN/m2 

• pro větrnou oblast II a kategorii terénu II je základní rychlost větru vb0 =25 m/s 

5.3 Zatížení jeřábové dráhy 

• proměnné zatížení jeřáby zahrnuje tíhu jeřábu, zatížení kladkostroje, účinky zrychlení mostu 

jeřábu, příčení mostu jeřábu a zrychlení kočky, které při současném působení vytváří skupiny 

zatížení představující jednotlivá charakteristická zatížení na hlavním nosníku jeřábové dráhy; 

pro výpočet byl vypracován výběr pěti skupin zatížení, ze kterých byly pomocí soustavy 

svislých břemen a Winklerova kritéria vybrány do zatěžovacích stavů dvě soustavy, přičemž 

jedna vyvozuje na nosníku maximální moment a druhá vyvozuje maximální posouvající sílu 

• užitné zatížení na lávce, na které může být uložen materiál, je podle normy uvažováno jako 

svislé soustředěné zatížení Qk = 3 kN 

6 Konstrukční řešení 

Hlavní nosný systém je tvořen šesti příčnými vazbami z příhradových vazníků kloubově uložených 

na sloupech s proměnným průřezem. Osová vzdálenost vazníků je 12 m. V polovině vzdálenosti mezi 

vazbami budou pomocné vazby pro zvýšení stability a zkrácení délek okrajových vaznic a paždíků.  

Vazník je tvořen horním a dolním pásem a je vyztužen svislicemi a diagonálami. Zatížení do 

vazníků přenáší vaznice, které jsou kloubově uloženy na příčných vazbách. Vaznice jsou buď příhradové 

přímopásové nebo plnostěnné. Na vrcholové vaznici je zavěšeno svislé podélné ztužidlo. V krajních 

polích mezi vazbami se nachází příčná stěnová a střešní ztužidla. 

6.1 Vazník 

Vazník je navržen jako sedlový příhradový o rozpětí 24 m. Osová výška vazníku je na kraji 2,1 m 

a uprostřed rozpětí 2,7 m. Horní pás je navržen z profilu IPE 180, dolní pás je z profilu IPE 200. Svislice 

a diagonály, které jsou z kruhových trubek TR114,3x4,0, jsou většinou přivařeny k pásům, jen v místech 
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montážních spojů jsou přišroubovány pomocí styčníkových plechů. Vazník je z přepravních důvodů 

rozdělen na tři montážní celky. Krajní celky mají délku 8 m, prostřední celek má délku 7,99 m. Montážní 

spoj horního pásu je zajištěn pomocí dvou přírub, které jsou přivařeny na konce pásů a přišroubovány 

k sobě. Montážní spoj dolního pásu tvoří styčníkový plech, který je ke každému celku připojen čtyřmi 

šrouby. 

6.2 Vaznice 

Vaznice mají délku 12 m a jsou od sebe osově vzdáleny 3 m. Jsou kloubově uloženy na horním 

páse vazníku. Dělí se na vaznice plnostěnné a vaznice příhradové. 

Plnostěnné vaznice jsou z profilu IPE 240 a nachází se na hřebeni a na okrajích střechy. Přípoj na 

vazník je řešen pomocí L profilu, přivařeném na horní pás vazníku, na který se vaznice přišroubuje. Na 

spodní pásnici vrcholové vaznice jsou pomocí svarových spojů zavěšena táhla tvořící podélné ztužidlo. 

Příhradové vaznice jsou tvořeny horním a dolním pásem z profilu IPE 240 a diagonál z kruhových 

trubek TR33,7x2,6. Krajní diagonály jsou stejného profilu jako pásy. Osová vzdálenost pásů je 0,8 m. 

Diagonály jsou k pásům přivařeny. Připojení horního pásu na vazník je stejné, jako u plnostěnných 

vaznic. 

6.3 Ztužidla 

Pro zajištění prostorové tuhosti byl navržen systém ztužidel. Všechna jsou příhradová a ze 

stejného profilu kruhových trubek TR139,7x4,0. Podélné ztužidlo se nachází uprostřed rozpětí vazníku. 

Zajišťuje spodní pásy vazníku. Příčné ztužidlo stěnové i střešní je v krajních polích u každého štítu. 

V krajních polích střechy mezi vaznicemi je umístěno podélné střešní ztužidlo. Všechny prvky jsou 

připojeny šroubovými spoji se styčníkovými plechy. 

6.4 Paždíky 

Paždíky jsou vodorovné prvky profilu UPE 200, které přenášejí zatížení od větru do sloupů. Jsou 

kloubově uloženy na sloupech a mezisloupech pomocí šroubových spojů. Osová vzdálenost 

jednotlivých paždíků je 2 m. 

6.5 Dřík sloupu 

Dřík sloupu je spodní část hlavního nosného sloupu ze svařovaného profilu tvaru I o rozměrech 

1000x300 mm. Stojina a pásnice jsou k sobě přivařeny pomocí koutových svarů. Výška dříku je 8,7 m. 

V podélném směru je kloubově uložený a v příčném směru vetknutý.  Ukotvený je pomocí patního 

plechu a čtyř šroubů do betonové patky. Součástí patního plechu je také smyková zarážka z profilu IPE 

300, která je přivařena zespodu na plech. Na vrcholu dříku je umístěna konzola jeřábové dráhy, na kterou 

je kloubově uložen hlavní nosník jeřábové dráhy.  
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6.6 Špička sloupu 

Špička sloupu tvoří vrchní část hlavního nosného sloupu. Profil špičky je svařovaný tvaru I o 

rozměrech 500x200 mm. Stojina a pásnice jsou k sobě přivařeny pomocí koutových svarů. Špička je na 

spodní hraně přivařena k dříku. Výška špičky je 6,7 m a je na ní kloubově uložena vaznice. 

6.7 Hlavní nosník jeřábové dráhy 

Hlavní nosník slouží k přenášení zatížení od jeřábů do sloupů a jako dráha pro pojezd mostových 

jeřábů. Ze statického hlediska působí jako prostý nosník. Je navržen jako svařovaný I profil o rozměrech 

1000x300 mm. Horní pásnice je navržena tlustší než spodní pásnice, protože je více namáhána. Stojina 

a pásnice jsou k sobě přivařeny pomocí koutových svarů. Délka nosníku je 12 m a je kloubově uložen 

na konzole jeřábové dráhy. Na horní pásnici je připevněna kolejnice čtvercového profilu o rozměrech 

100x100 mm. 

6.8 Vodorovný výztužný nosník 

Vodorovný výztužný nosník je navržen jako příhradový, prostě uložený, o rozpětí 12 m. Je zatížen 

bočními rázy jeřábů a užitným zatížením lávky. Horní pás je tvořen vrchní cca pětinou průřezu hlavního 

nosníku jeřábové dráhy, což odpovídá profilu tvaru T. Spodní pás je z profilu UPE 140, svislice a 

diagonály jsou z úhelníku L70x5. 

7 Statické řešení 

Byl vytvořen prostorový model konstrukce v programu Dlubal RFEM, do kterého bylo zaneseno 

zatížení. Program automaticky vytvořil kombinace zatěžovacích stavů a vypočetl výsledné vnitřní síly. 

Vybrané prvky byly následně posouzeny v přídavném modulu RF-STEEL a ručně pomocí programu 

Microsoft Excel. Prvky byly posouzeny podle platných norem.  

8 Výroba a montážní postup 

Konstrukce bude provedena podle normy ČSN EN 1090-2. Stanovená třída provedení je EXC2. 

Sestaví se vaznice, ztužidla a jednotlivé montážní celky vazníku a následně se dopraví na stavbu. 

Montážní postup: 

1. Zajištění staveniště, výkopové práce. 

2. Betonáž základových patek, osazení a zabetonování kotevních šroubů s kotevními hlavami. Je 

nutno zajistit vytvoření otvoru v patce pro smykovou zarážku. 

3. Vztyčení prvních čtyř sloupů ve ztužidlovém poli na distanční podložky, následně se provede 

cementové podlití. Sloupy musí být podepřeny dočasnými podpěrami. 

4. Osazení vazníků na sloupy. 

5. Montáž ztužidel, vaznic a paždíků. 
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6. Jakmile jsou obě vazby pevně spojeny, můžou se odstranit dočasné podpěry. 

7. Osazení nosníků jeřábové dráhy. 

8. Při montáži dalších příčných vazeb se postup opakuje, včetně montážního podepření. 

9. Montáž opláštění. 

9 Povrchová úprava 

Všechny prvky nosné konstrukce musí být opatřeny ochrannými nátěry v souladu s platnými 

normami. Protikorozní nátěr bude dvouvrstvý, základní vrstvou bude SikaCor Steel Protect VHS Rapid. 

Vrchním nátěrem bude Sika Corro Top.  

10 Údržba 

Konstrukce musí být pečlivě udržována po celou dobu životnosti konstrukce. Pravidelné kontrolní 

prohlídky by měly probíhat minimálně jednou za 5 let. Prohlídku musí provádět odborně způsobilá 

osoba. 

11 Výkaz materiálu 

PRVEK PROFIL 
CELKOVÁ 
DÉLKA [m] 

HMOTNOST 
[kg/m] 

CELKEM 
HMOTNOST [kg] 

VAZNICE IPE 240 180 30,7 5526,00 

HORNÍ PÁS VAZNICE IPE 240 360 30,7 11052,00 

DOLNÍ PÁS VAZNICE IPE 240 489,6 30,7 15030,72 

DIAGONÁLA VAZNICE TR 33,7x2,6 476,28 2 952,56 

HORNÍ PÁS VAZNÍK IPE 180 144,192 18,8 2710,81 

DOLNÍ PÁS VAZNÍK IPE 200 144 22,4 3225,60 

DIAGONÁLA VAZNÍK TR 114,3x4,0 183,828 10,9 2003,73 

SVISLICE VAZNÍK TR 114,3x4,0 102,6 10,9 1118,34 

ZTUŽIDLO TR 139,7x4,0 687,454 13,4 9211,88 

PAŽDÍK UPE 200 708 22,8 16142,40 

DŘÍK SLOUPU SVAŘ. 1000x300 53,7 388,1 20840,97 

ŠPIČKA SLOUPU SVAŘ. 500x200 40,2 105,3 4233,06 

MEZISLOUP HEB 400 237,8 155,3 36930,34 

KONZOLA IPE 500 3 90,7 272,10 

HNJD SVAŘ. 1000x300 120 234,7 28164,00 

PÁS VVN UPE 140 120 14,4 1728,00 

DIAGONÁLA VVN L 70x5 160,032 5,4 864,17 

SVISLICE VVN L 70x5 81 5,4 437,40 

CELKEM [kg] 160444,08 

SVARY (2,5% HMOTNOSTI) [kg] 4011,10 

CELKOVÁ HMOTNOST KONSTRUKCE [kg] 164455,18 

 



Technická zpráva FAST VUT v Brně Václav Pavlas-Jirásek 

- 7 - 

 

12 Seznam dokumentů 

A – Technická zpráva 

B – Statický výpočet 

C – Programové výstupy 

D – Výkresová dokumentace 

13 Seznam použitých zdrojů 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem  

[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem  

[5] ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení  

[6] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby  

[7] ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků  

[8] ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy  

[9] ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce  

[10] ČSN EN ISO 2553: Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování ve výkresech – Svarové spoje  

[11] ČSN 01 3483: Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí  

[12] PILGR, Milan. Kovové konstrukce: Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN 

EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, ISBN 978-80-7204-

807-6 

[13] PILGR, Milan. Kovové konstrukce. Podklady pro navrhování prvků ocelových konstrukcí 

[online]. Brno, 2018 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: https://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/studijni-

materialy.htm 

[12] PILGR, Milan. BO02 Prvky kovových konstrukcí: Svarové spoje. [online]. [cit. 2017-05-16]. 

Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/BO02/BO02_cvi_05.pdf 

https://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/studijni-materialy.htm
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/studijni-materialy.htm


Technická zpráva FAST VUT v Brně Václav Pavlas-Jirásek 

- 8 - 

 

[13] PILGR, Milan. BO02 Prvky kovových konstrukcí: Šroubové spoje. [online]. [cit. 2017-05-16]. 

Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/BO02/BO02_cvi_02.pdf 

[14] MELCHER, Jindřich, STRAKA, Bohumil. KOVOVÉ KONSTRUKCE, Konstrukce 

průmyslových budov, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 1977 – SNTL 

http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/BO02/BO02_cvi_02.pdf

