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ABSTRAKT: 
 
Cílem práce je navrhnout dvě varianty řešení nosné ocelové konstrukce vícelodní 

průmyslové haly ve Slavkově u Brna. V jedné z lodí bude umístěn mostový jeřáb o 

nosnosti 12,5 tun. Objekt je dvoulodní se sedlovou střechou o sklonu 10° nad každou z 

lodí. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 63x48 m, každá z lodí má tedy 

rozměr 63x24 m a výška haly po hřeben činí 11,5 m. Dispoziční řešení variant je shodné, 

liší se pouze konstrukcí příčné vazby. U varianty 1 jsou navrženy sloupy s příhradovými 

vazníky, u varianty 2 se jedná o příčný rám s náběhy v rámových rozích.  Podrobný návrh 

je dále zpracován pouze pro první variantu, která je díky úspoře materiálu ekonomicky 

výhodnější. Na konstrukci je uvažováno stálé zatížení od vlastní tíhy, opláštění stěnovými 

a střešními panely a jeřábové dráhy a proměnné zatížení od užitného zatížení, sněhu, 

větru a jeřábu a jejich kombinace. Materiál použitý v konstrukci je ocel S235. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
 
Ocelová konstrukce, vícelodní hala, jeřábová dráha, příhradový vazník, sedlová střecha 

 

ABSTRACT: 
 

The principal aim of this thesis is to design two possible options for the steel structure of 

a new multibay industrial hall located in Slavkov u Brna. An overhead crane with load 

capacity of 12.5 metric tons will by situated in one of the bays. The hall has a rectangular 

shape with dimensions of 63x48 meters, each of the two bays has dimensions of 63x24 

meters, a height of 11.5 meters and a saddle roof with an angle of slope 10°. Both of the 

options have the same layout design, the only difference is that option 1 has columns 

with truss girders while option 2 has a transversal frame with a haunch. The first option 

was selected because it is more economical due to material savings and is design 

developed in a greater detail. The permanent load on the building is considered and 

includes the weight of the steel structure, panels and the weight of crane runway. The 

variable load is also considered due to the live load, snow load, wind load, the crane, 

and their combination. Steel S235 is used as the construction material.  

 

KEYWORDS: 
 

Steel structure, multibay hall, crane runway, truss girder, saddle roof 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
Bc. Kristýna Hrabovská Vícelodní průmyslová hala. Brno, 2019. 33 s., 333 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí 

práce Ing. Martin Horáček, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Vícelodní průmyslová hala je 

shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 1. 12. 2019  

   Bc. Kristýna Hrabovská 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Vícelodní průmyslová hala zpracoval(a) samostatně 

a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 1. 12. 2019  

   Bc. Kristýna Hrabovská 
autor práce  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
Zde bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Martinu 

Horáčkovi, PhD. za odborné vedení, ochotu, trpělivost, spoustu věnovaného času a 

množství rad a připomínek, které mi byly velice užitečné. Dále bych ráda poděkovala své 

rodině a přátelům za podporu v průběhu celého mého studia na vysoké škole. 

Kristýna Hrabovská 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES  

VÍCELODNÍ PRŮMYSLOVÁ HALA  
MULTIBAY INDUSTRIAL HALL  
 

A – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A – ENGINEERING REPORT 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Kristýna Hrabovská  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.  

BRNO 2020  



Vícelodní průmyslová hala   Bc. Kristýna Hrabovská 

1 
 

OBSAH: 

 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE……………………………………………………………………………………….2 

 2 POPIS VARIANT NOSNÉHO SYSTÉMU……………………………………………………….. 2 

  2.1 Varianta 1……………………………………………………………………………………… 3 

  2.2 Varianta 2……………………………………………………………………………………... 3 

 3 ZATÍŽENÉ KONSTRUKCE…………………………………………………………………………... 4 

  3.1 Zatížení stálé…………………………………………………………………………………. 4 

  3.2 Zatížení užitné……………………………………………………………………………….. 5 

  3.3 Zatížení klimatické…………………………………………………………………………. 5 

  3.4 Proměnná zatížení od jeřábu………………………………………………………… 5 

  3.5 Zatěžovací stavy……………………………………………………………………………..6 

  3.6 Kombinace zatížení……………………………………………………………………….. 6 

 4 POROVNÁNÍ VARIANT………………………………………………………………………………. 7 

 5 POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ………………………………………………………………. 8 

  5.1 Vazníky………………………………………………………………………………………….. 8 

  5.2 Sloupy…………………………………………………………………………………………….9 

  5.3 Vaznice………………………………………………………………………………………….. 9 

  5.4 Paždíky………………………………………………………………………………………….. 9 

  5.5 Příčné ztužidlo……………………………………………………………………………...10 

  5.6 Okapové ztužidlo…………………………………………………………………………. 10 

  5.7 Podélné ztužidlo………………………………………………………………………….. 10 

  5.8 Štítové sloupy……………………………………………………………………………….11 

  5.9 Jeřábová dráha……………………………………………………………………………. 11 

 6 MATERIÁL………………………………………………………………………………………………..11 

 7 PROTIKOROZNÍ OCHRANA……………………………………………………………………… 12 

 8 VÝROBA A MONTÁŽ…………………………………………………………………………………12 

 9 DOPRAVA………………………………………………………………………………………………...12 

 10 VÝKAZ MATERIÁLU……………………………………………………………………………….. 13 

 11 EKONOMICKÉ HLEDISKO……………………………………………………………………….13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vícelodní průmyslová hala   Bc. Kristýna Hrabovská 

2 
 

 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Stavba dvoulodní průmyslové haly je situována do okrajové části 

jihomoravského města Slavkov u Brna. Hala bude používaná pro výrobu. Je 

navržena jako dvoulodní, přičemž v jedné z lodí bude ve výšce 5 m umístěn 

mostový jeřáb o nosnosti 12,5 tuny. Loď bez jeřábu může sloužit k přípravě 

menších součástí výrobků a loď s jeřábovou dráhou k montáži těžších dílců a 

manipulaci s nimi. Navržené půdorysné rozměry objektu jsou 48x63 m. Obě 

lodi mají shodné rozměry, půdorysnou plochu tedy 24x63 m a výšku haly po 

hřeben 11,5 m. Světlá výška uvnitř haly činí 8,3 m a splňuje požadavky na 

minimální světlou výšku nad jeřábovou dráhou. Střecha každé z lodí je 

navržena jako sedlová o sklonu 10°. 

 

 

 

 
 

 

 

2 POPIS VARIANT NOSNÉHO SYSTÉMU 

 

Řešení haly bylo porovnáno ve dvou variantách se shodným dispozičním 

řešením, lišících se konstrukcí příčné vazby.  
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 2.1 Varianta 1 

 

Jedná se o halový dvoulodní systém s příčnými vazbami po osové 

vzdálenosti 6 m. Příčné vazby zde tvoří vetknuté sloupy a příhradovými 

přímopásovými vazníky vyplněnými diagonálami a svislicemi. Tuhost 

objektu je zajištěna pomocí ztužidel. Příčné ztužidlo je umístěno v obou 

krajních polích haly a skládá se ze stěnové a střešní části. Obepíná tak celou 

konstrukci v příčném směru a je umístěno i mezi vnitřními sloupy krajního 

pole. Okapové ztužidlo je umístěno mezi krajní a následující vaznicí v rovině 

střechy a navazuje na příčné ztužidlo. Podélné ztužidlo je navrženo jako 

příhradovina ve vrcholu střechy obou lodí. K hornímu pásu vazníků jsou 

připojeny po půdorysné vzdálenosti 3,0 m vaznice sloužící k uložení 

střešního pláště. Na sloupy haly jsou po osové vzdálenosti 3,1 m připevněny 

paždíky sloužící k přichycení stěnového pláště. Štítové stěny haly jsou 

předsazeny o 1,5 m a jsou tvořeny štítovými sloupy a k nim připevněnými 

paždíky pro uložení opláštění. 

 

 
 

 2.2 Varianta 2 

 

Dispoziční řešení je shodné s variantou 1. Příčné vazby jsou opět umístěny 

po osové vzdálenosti 6 m, ale jsou tvořeny rámovou konstrukcí. Rám je 

vytvořen z profilů IPE. Na sloupy je využit větší profil než na příčle. Sloupy i 

příčle jsou spolu spojeny pomocí čelní desky v rámových rozích. V rámových 

rozích jsou na sloupech a příčlích vytvořeny náběhy pro lepší využití průřezů 

a lepší přenos vnitřních sil. Náběhy svou délkou odpovídají čtvrtině délky 

sloupu či příčle a jsou tvořeny přivařenými plechy ke spodní pásnici rámu a 

tvoří tvar obráceného písmene T. Vaznice i paždíky jsou připevněny k rámu 

po stejných osových vzdálenostech jako u varianty 1. Rovněž tak i štítové 

stěny jsou opět předsazeny o 1,5 m a odpovídají návrhu varianty 1. Dále by 
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v této variantě muselo být zabráněno klopení pomocí vzpěrek upevněných 

mezi vaznicemi a spodním pásem rámu.  

 

 
 

 

3 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 

 

 Zatížení bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-1. 

 

 3.1 Zatížení stálé 

 

  Vlastní tíha nosné konstrukce: 

   Automaticky generována programem Dlubal RFEM. 

 

  Vlastní tíha střešního pláště: 

   Střešní panely KS1000 RW 160 od firmy Kingspan. 

   2/1363,0 mkNgstř = g 

 
 

  Vlastní tíha stěnového pláště: 

   Stěnové panely KS1150 NF 60 od firmy Kingspan. 
   2/1089,0 mkNgstě =  
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  Vlastní tíha jeřábové dráhy: 

Spočítána pro navrženou jeřábovou dráhu pro mostový jeřáb nosnosti 

12,5 tun ručním výpočtem. Viz. statický výpočet. 

     

 3.2 Zatížení užitné 

  

Uvažováno užitné zatížení na střechy kategorie H – střechy nepřístupné 

s výjimkou běžné údržby a oprav. 
  2/75,0 mkNqk =  

 

 3.3 Zatížení klimatické 

 

  Zatížení sněhem:  

   Sněhová oblast II. 
   2/0,1 mkNsk =  

    
 

 

  Zatížení větrem: 

   Větrová oblast: II. 
   smvb /0,250, =  

   Kategorie terénu: III.  

    
 

 3.4 Proměnná zatížení od jeřábu 

 

Ručně vypočteno pro jeřáb nosnosti 12,5 tun, zdvihové třídy HC2 a 

kategorie účinků S5. Viz. statický výpočet. Uvažovány 4 zatěžovací stavy od 

jeřábu. Od kombinace účinků s příčením jeřábu a kombinace účinků 

s brzděním jeřábu, vždy pro polohu kočky s břemenem u levého či pravého 

sloupu. 
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 3.5 Zatěžovací stavy 

 

  Pro danou konstrukci bylo uvažováno 17 zatěžovacích stavů: 

   ZS1 Vlastní tíha konstrukce 

   ZS2  Střešní plášť 

   ZS3  Stěnový plášť 

   ZS4  Vlastní tíha JD 

   ZS5  Užitné zatížení 

   ZS6  Sníh nenavátý 

   ZS7 Sníh navátý 

   ZS8 Vítr levý tlak 

   ZS9  Vítr levý sání 

   ZS10 Vítr pravý tlak 

   ZS11  Vítr pravý sání 

   ZS12 Vítr podélný 

   ZS13  Jeřáb – příčení levé 

   ZS14  Jeřáb – příčení pravé 

   ZS15  Jeřáb – brzdění levé 

   ZS16 Jeřáb – brzdění pravé 

   ZS17 Stabilizační síly 

 

 3.6 Kombinace zatížení 

 

  Kombinace pro mezní stav únosnosti: 

   Sestaveny dle rovnice 6.10) 
   

>≥

++
1

,,0,1,1,
1

,,
i

ikiiQkQ
j

jkjG QQG ψγγγ  

   Vytvořeno 49 kombinací. 

 

  Kombinace pro mezní stav použitelnosti: 

   Sestaveny dle rovnice 6.10) 
   

>≥

++
1

,,01,
1

,
i

ikik
j

jk QQG ψ  

   Vytvořeno 49 kombinací. 

 

  Celkový počet kombinací: 98 

  Vnitřní síly byly vypočteny pomocí programu Dlubal RFEM. 
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4 POROVNÁNÍ VARIANT 

 

Pomocí programu Dlubal RFEM byly navrhnuty obě varianty konstrukce a 

průřezy jednotlivých prvků. Oba tyto návrhy jsou předběžné a neobsahují 

detailní posudky zahrnující kroucení, dimenzování spojů nebo kotvení. 

Podrobnější posouzení bylo provedeno pouze u jedné vybrané varianty. 

Následně byla zjištěna hmotnost objektu u obou variant. Každá z variant má 

své výhody i nevýhody při výrobě a montáži. U varianty 1 je potřeba předem 

vyrobit příhradové vazníky a sloupy, nadimenzovat přípoj vazníku ke sloupu a 

připojit ke konstrukci okapové a podélné ztužidlo pro zajištění tuhosti. U 

varianty 2 je nutné přivařit ke sloupům a příčlím náběhy a zajistit klopení 

pomocí vzpěrek.  

 

  VARIANTA 1: 

 

Ozn. PRVEK PROFIL 
HMOTNOST 

(kg) 
1 Vazník – HP TR 4HR 180x5 14604 
2 Vazník – DP TR 4HR 150x5 11896 
3 Vazník – diagonály TR 101,6x4,0 6272 
4 Vazník – svislice TR 60,3x3,2 1533 
5 Sloupy levé HEB 340 13732 
6 Sloupy střední HEB 300 11966 
7 Sloupy pravé HEB 280 10520 
8 Vaznice krajní HEA HEA 280 22905 
9 Vaznice IPE IPE 270 34628 

10 Paždíky UPE UPE 270 20890 
11 Paždíky krajní HEA HEA 240 4343 
12 Štítové sloupy TR 4HR 260x8 11575 
13 Horní hrana TR 4HR 200x5 2961 
14 Příčné ztužidlo TR 101,6x8,0 9533 
15 Podélné ztužidlo – HP TR 139,7x5,0 1997 
16 Podélné ztužidlo – DP TR 101,3x3,2 932 
17 Podélné ztužidlo – diagonály TR 88,9x3,2 1171 
18 Okapové ztužidlo TR 88,9x3,2 926 

182384 
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  VARIANTA 2: 

 

Ozn. PRVEK PROFIL 
HMOTNOST 

(kg) 
1 Sloupy levé IPE 600 9394 
2 Sloupy střední IPE 600 12529 
3 Sloupy pravé IPE 600 9394 
4 Příčle IPE 550 42416 
5 Náběh sloup IPE 600/200-220-20-15 8580 
6 Náběh příčel IPE 500/250-210-20-15 20328 
7 Vaznice krajní HEA HEA 280 22905 
8 Vaznice IPE IPE 270 34628 
9 Paždíky UPE UPE 270 20890 

10 Paždíky krajní HEA HEA 240 4343 
11 Štítové sloupy TR 4HR 260x8 11575 
12 Horní hrana TR 4HE 200x5 2961 
13 Příčné ztužidlo TR 101,6x8,0 9533 

209476 
 

Po porovnání hmotnosti obou variant vidíme, že ekonomicky výhodnější je 

varianta 1 s příhradovými vazníky, kde je úspora materiálu přibližně 27 tun. 

  

Dále bude řešena pouze varianta 1, pro kterou je udělán podrobný návrh, 

statický výpočet a výkresová dokumentace.  

 

5 POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

 

 5.1 Vazníky 

  

Vazníky jsou navrženy jako příhradové, přímopásové, vyplněné diagonálami 

a svislicemi. Pásy jsou tvořeny z čtverhranných trubek a výplňové pruty 

z kruhových trubek za tepla zpracovaných. Délka vazníku činí 24 m, výška u 

okraje 1 m a ve středu rozpětí 3,115 m, tedy skon horního pásu je 10°. 

Diagonály a svislice jsou po obvodu přivařeny koutovými svary k hornímu a 

dolnímu pásu. Vazník je opatřen na svých koncích čelními deskami 

přivařenými k hornímu pásu, které slouží k uložení na vrcholy sloupů. 

Připojení dolního pásu ke sloupům je navrženo jako posuvné, což je 

zajištěno protáhlými otvory u šroubů v připojovacím plechu. Vazníky jsou 

shodné u obou lodí. 
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  Dimenze prvků: horní pás TR 4HR 180x5 

      dolní pás TR 4HR 150x5 

      diagonály TR 101,6x4,0 

      svislice TR 60,3x3,2 

   

 

 
 

 

 5.2 Sloupy 

 

Sloupy jsou uvažovány jako vetknuté v příčném směru. Jsou navrženy 

z profilů HEB. Vrcholy sloupů jsou upraveny pro uložení horního pásu 

vazníku. Kvůli rozdílnému namáhání se sloupy dělí na 3 typy, které budou 

nadále označovány jako sloupy levé, střední a pravé. Sloupy levé jsou krajní 

sloupy, které nesou jeřábovou dráhu a jsou tvořeny profilem HEB 340. 

Sloupy střední jsou vnitřní sloupy haly mezi jednotlivými loděmi a rovněž 

nesou jeřábovou dráhu. Jsou tvořeny profilem HEB 300. A sloupy pravé jsou 

krajní sloupy lodě bez jeřábové dráhy, tvořeny profilem HEB 280. Toto 

označení sloupů je používáno i ve statickém výpočtu.  

 

 5.3 Vaznice 

  

Vaznice jsou předsazeny nad vazník. Slouží k připevnění střešního pláště. 

Staticky působí jako prosté nosníky o délce 6 m mezi jednotlivými příčnými 

vazbami, pouze mezi poslední příčnou vazbou a štítovou stěnou jsou 

připojeny k horní hraně štítově stěny a mají délku 1,5 m. Z důvodu 

rozdílného namáhaní jsou použity 2 různé profily vaznic. Krátké vaznice u 

štítových stěn a vaznice v obou krajních polích jsou tvořeny profilem HEA 

280, zbylé vaznice tvoří profil IPE 270.  

 

 5.4 Paždíky 

 

Paždíky slouží k připevnění stěnového pláště k nosné konstrukci. Jsou 

kloubově připojeny ke sloupům příčné vazby a ke štítovým sloupům. 
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Staticky působí jako prosté nosníky. Paždíky jsou ve štítových i bočních 

stěnách tvořeny profilem UPE 270. V obou krajních polích jsou vlivem 

vyloučení tlaku v příčném ztužidle paždíky více namáhány a jsou zde proto 

navrženy z profilu s větší tuhostí, konkrétně z profilu HEA 240. 

 

 5.5 Příčné ztužidlo 

 

Příčné ztužidlo je navrženo z profilu TR 101,6x8,0 za vyloučení tlaku. Je 

situováno v obou krajních polích. Je tvořeno stěnovou i střešní částí, 

Obepíná tak celou konstrukci a zajišťuje její stabilitu. 

 

 5.6 Okapové ztužidlo 

 

Okapové ztužidlo je navrženo z trubek TR 88,9x3,2. Nachází se mezi 

okapovou a následující vaznicí a navazuje na příčné ztužidlo. Pomáhá udržet 

stabilitu konstrukce. 

 

 5.7 Podélné ztužidlo 

 

Podélné ztužidlo je navrženo jako příhradová přímopásová konstrukce 

vyplněna diagonálami. Je umístěno ve vrcholu střechy obou lodí. Zajišťuje 

stabilitu konstrukce.  

 

  Dimenze prvků: horní pás TR 139,7x5,0 

      dolní pás TR 101,6x3,2 

      diagonály TR 88,9x3,2 
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 5.8 Štítové sloupy 

 

Štítové sloupy jsou tvořeny z profilu TR 4HR 260x8 kloubově uloženými 

v podélném směru budovy.  

 

 5.9 Jeřábová dráha 

 

Jeřábová dráha je navržena pro mostový jeřáb o nosnosti 12,5 tun. Hlavní 

nosník jeřábové dráhy je svařený do profilu I. Staticky působí jako prostý 

nosník o délce 6 m. Ztužení nosníku zajišťují výztuhy z plechu po osové 

vzdálenosti 1,5 m. Dále je hlavní nosník doplněn o vodorovný výztužný 

nosník, který je navržen jako příhradová konstrukce svařená z úhelníků, kde 

pás je tvořen dvojicí úhelníků L60x40x5 a diagonály a svislice úhelníky L50x5 

a výztužný nosník v šikmé rovině, tvořený diagonálami z úhelníků L50x5. 

K hornímu pásu hlavního nosníku jeřábové dráhy je připevněna kolejnice. 

 

 
 

 

6 MATERIÁL 

   

Všechny profily v konstrukci stejně jako u jeřábové dráhy, jsou navrženy 

z konstrukční oceli S235 JR+AR ČSN EN 10025-2. Kotevní šrouby jsou pevnostní 

třídy 8.8 pro sloupy levé a střední a 5.8 pro sloupy pravé a štítové. Šrouby pro 

připojení vaznic, vazníku i paždíků profilu UPE jsou třídy pevnosti 5.8. Šrouby 

pro připojení paždíků HEA a připojení příčného ztužidla jsou navrženy 

z pevnostní třídy 8.8. 
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7 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

  

Povrchová úprava byla zvolena od firmy Sika pro vysokou životnost nátěru a 

stupeň korozní agresivity C3 – střední. Počet vrstev 2-3, celková tloušťka 

zaschlého nátěru poté činí 200 μm. Nátěr je tvořen kombinací syntetických 

pryskyřic s aktivními protikorozními pigmenty. 

 

 Základní vrstva: SikaCor Steel Protect VHS Rapid, tloušťka 80 μm 

 Vrchní nátěr: SikaCor 6630 high-solid, tloušťka 120 μm 

 

8 VÝROBA A MONTÁŽ 

 

Třída provádění EXC3. Vazníky i sloupy budou předem připraveny ve výrobě. 

Veškeré dílenské spoje jsou svařované. Před samotnou montáží haly je třeba 

provést zemní práce a zhotovit betonové patky. Jako první se za pomoci jeřábu 

vztyčí sloupy prvních dvou příčných vazeb a pomocí kotevních příčníků se 

připevní k betonovým patkám. Dále se na vrcholy sloupů obou vazeb opět 

pomocí jeřábu osadí vazníky. Obě vazby se vzájemně propojí připevněním 

příčného i podélného ztužidla, vaznic i paždíků, čím se zajistí jejich dostatečná 

tuhost. Následně se vztyčí sloupy sousední vazby, osadí se vazníky a propojí se 

s předcházející vazbou vaznicemi, paždíky a okapovým a podélným ztužidlem. 

Postupně budou stejným postupem vztyčeny a propojeny i ostatní vazby. U 

posledního pole bude opět osazeno příčné ztužidlo. Dále se vztyčí štítové 

sloupy a připevní se k patnímu plechu a propojí se pomocí vaznic a paždíků 

s krajními příčnými vazbami. Na závěr se připevněním střešních a stěnových 

panelů k vaznicím a paždíkům provede opláštění celé budovy. 

 

9 DOPRAVA 

 

Doprava jednotlivých dílců z výroby na staveniště proběhne pomocí nákladní 

automobilové dopravy. Nejtěžšími dílci jsou vazníky o hmotnosti 1681,013 kg. 

Nejrozměrnější dílce konstrukce jsou opět vazníky příčné vazby. 

 Přeprava v rámci staveniště bude probíhat za pomoci jeřábu. 
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10 VÝKAZ MATERIÁLU 

 

  

Hmotnost konstrukce je pouze orientační na základě systémových délek prutů 

a hmotnosti na jednotku délky. Skutečná hmotnost konstrukce se může lišit. 

 

11 EKONOMICKÉ HLEDISKO 

 

Celková hmotnost konstrukce je 186 031,68 kg. Zastavěná plocha zaujímá 

3 024 m2 a obestavěný prostor činí 31 321,08 m3. Průměrná hmotnost tedy 

vychází 61,52 kg/m2 a 5,94 kg/m3. 

 

 

 

 

ozn. 
ČÁST 

KONSTRUKCE 
PRVEK PRŮŘEZ 

CELKOVÁ 
DÉLKA 

(m) 

HMOTNOST 
(kg) 

1 

vazník 

horní pás TR 4HR 180x5 536,14 14604 
2 dolní pás TR 4HR 150x5 528,00 11896 
3 diagonály TR 101,6x4,0 649,55 6272 
4 svislice TR 60,3x3,2 340,12 1533 
5 

sloupy 
sloupy levé HEB 340  102,30 13732 

6 sloupy střední HEB 300 102,30 11966 
7 sloupy pravé HEB 280 102,30 10520 
8 

vaznice 
vaznice IPE 270 960,00 34628 

9 vaznice HEA 280 300,00 22905 
10 

paždíky 
paždíky UPE 270 594,00 20890 

11 paždíky HEA 240 72,00 4343 
12 štítové sloupy štítové sloupy TR 4HR 270x8 184,32 11575 
13 horní hrana horní hrana TR 4HR 200x5 97,48 2961 
14 příčné ztužidlo příčné ztužidlo TR 101,6x8,0 516,76 9533 
15 

podélné ztužidlo 
horní pás TR 139,7x5,0 120,00 1997 

16 dolní pás TR 101,6x3,2 120,00 932 
17 diagonály TR 88,9x3,2 172,99 1171 
18 okapové ztužidlo okapové ztužidlo TR 88,9x3,2 136,81 926 

celkem 5635,07 182384 
2% spoje 3647,68 
hmotnost celé konstrukce 186031,68 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 
VELKÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 

A průřezová plocha 

effA  efektivní plocha 

frA  referenční plocha 

sA  plocha jádra šroubu 

stA  plocha výztuhy 

VA  smyková plocha 

B  bimoment 

RdpB ,  návrhová únosnost při protlačení 

1C  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení 

2C  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení 

3C  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení 

cC  součinitel expozice 

dfC ,  součinitel tření 

LTmC ,  součinitel ekvivalentního konstantního momentu při klopení 

tC  tepelný součinitel 

dD  celkové poškození únavou 

σD  únavové poškození způsobené rozkmitem normálového napětí 

τD  únavové poškození způsobené rozkmitem smykového napětí 

E  modul pružnosti v tahu/tlaku 

F  síla 

RdbF ,  návrhová únosnost šroubu v otlačení 

crF  kritická síla 

frF  síla od tření vzduchu 

RdfF ,  návrhová únosnost třením ve střihu 

LF  návrhová hodnota brzdné síly 

iTF ,  návrhová hodnota bočích rázů jeřábu 

RdtF ,  návrhová únosnost šroubu v tahu 

EdVF ,  návrhová smyková síla ve šroubu 

RdVF ,  návrhová únosnost šroubu ve střihu 

RdvbF ,  únosnost kotevního šroubu ve smyku 

EdwF ,  návrhová hodnota síly působící na jednotku délky svaru 

RdwF ,  návrhová únosnost svaru na jednotku délky 
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G  modul pružnosti ve smyku 

iBH ,  síla na nárazník 

iLH ,  podélná brzdná síla jeřábu 

TiSH ,1,,  příčná vodorovná síla od kol způsobená příčením jeřábu 

iTH ,  příčná vodorovná síla způsobená rozjezdem nebo brzděním jeřábu 

iTH ,3  příčná vodorovná síla způsobená rozjezdem nebo brzděním kočky 

rI  moment setrvačnosti kolejnice 

stI  moment setrvačnosti výztuhy 

tI  moment tuhosti v kroucení 

vI  intenzita turbulence 

yI  moment setrvačnosti průřezu k ose y 

wI  výsečový moment setrvačnosti 

iwI ,  moment setrvačnosti, svarového obrazce 

zI  moment setrvačnosti průřezu k ose z 

K  hnací síla 

tK  bezrozměrný parametr tuhosti prutu při kroucení 

L  rozpětí lodi 

icrL ,  kritická délka 

chL  vzpěrná délka pro vybočení dílčího prutu 

tL  vzdálenost příčných podpor spodní pásnice JD 

wL  vzpěrná délka pro vybočení zkroucením 

yL  vzpěrná délka pro vybočení kolmo k ose y 

zL  vzpěrná délka pro vybočení kolmo k ose z 

M  statický moment hnací síly 

crM  kritický pružný moment 

EdM  návrhový ohybový moment 

RkM  charakteristická únosnost od ohybu 

sM  ohybový moment podle teorie 2. řádu 

EdcN ,  maximální tlaková síla 

ycrN ,  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 

zcrN ,  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 

EdN  návrhová osová síla 

RdbN ,  návrhová vzpěrná únosnost 

tenstN ,  tlaková síla vyvolaná pokritickým působením stojiny ve smyku 
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RkN  charakteristická únosnost průřezu od osové síly 

EdtN ,  maximální tahová síla 

cQ  tíha jeřábu s kočkou 

max,,rCQ  maximální svislé zatížení od kola jeřábu způsobené jeho vlastní tíhou 

(max),,rCQ  doprovodné svislé zatížení od kola jeřábu způsobené jeho vlastní tíhou 

min,,rCQ  minimální svislé zatížení od kola nezatíženého jeřábu 

(min),,rCQ  doprovodné svislé zatížení od kola nezatíženého jeřábu 

dQ  návrhová hodnota užitného zatížení 

eQ  ekvivalentní únavové zatížení 

hQ  tíha břemene 

max,,rHQ  maximální svislé zatížení od kola jeřábu způsobené zatížením kladkostroje 

(max),,rHQ  doprovodné svislé zatížení od kola jeřábu způsobené zatížením kladkostroje 

kQ  užitné zatížení 

max,rQ  maximální zatížení jedním kolem zatíženého jeřábu 

tQ  tíha kočky 

R  výslednice sil 

ba RR ,  reakce 

iR  reakce sloupu 

HR  vodorovná akce nosníků JD 

VR  svislá akce nosníků JD  

S  příčná vodorovná síla od vodícího prostředku, způsobená příčením jeřábu 

BS  konstanta tuhosti nárazníku 

vS  smyková tuhost 

yS  statický moment části průřezu nad těžišťovou osou y 

EdT  návrhový krouticí moment 

tT  moment prostého kroucení 

ωT  moment vázaného kroucení 

EdV  návrhová posouvající síla 

RdV  smyková únosnost 

W  průřezový modul oboustranného koutového svaru včetně stojiny 

yelW ,  elastický průřezový modul k ose y 

zelW ,  elastický průřezový modul k ose z 

yplW ,  plastický průřezový modul k ose y 



Vícelodní průmyslová hala   Bc. Kristýna Hrabovská 

 
 

zplW ,  plastický průřezový modul k ose z 

Z  síla ve všech tažených kotevních šroubech 

1Z  síla v jednom kotevním šroubu 

ZŠ zatěžovací šířka 

 

MALÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 

a  největší vodorovná vzdálenost obrysu jeřábu od osy kolejnice 

a  vzdálenost příčných výztuh 

a  účinná výška svaru 

a  krytí kotevního šroubu 

a  hrana kotevní hlavy 
b  šířka 

b  rozvor kol 

effb  efektivní šířka 

stb  šířka výztuhy 

rb  šířka hlavy kolejnice 

c vodorovný dojezd háku 

c délka ukotvení tahového pole v pásnici 

dirc  součinitel směru větru 

frc  součinitel tření 

mLTc  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

myc  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

mzc  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

oc  součinitel orografie 

pec  součinitel vnějšího tlaku 

rc  součinitel drsnosti terénu 

seasonc  součinitel ročního období 

d  délky budovy rovnoběžná se směrem větru 

d  systémová délka diagonály 

d  vnější průměr 

0d  průměr otvoru 

md  střední průměr kružnice opsané a vepsané do šestihranu hlavy šroubu 

e  výška středu nárazníku nad temenem kolejnice 

e  excentricita 

0e  amplituda ekvivalentního počátečního zakřivení osy prutu 

21,ee  vzdálenost ke krajním vláknům 
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1e  vzdálenost šroubu od okraje rovnoběžně se zatížením 

2e  vzdálenost šroubu od okraje kolmo na zatížení 

je  vzdálenost j-té dvojice kol od příslušných vodících prostředků 

f  součinitel reakcí při příčení 

f  součinitel pro opravu součinitele klopení 

ckf  charakteristická pevnost betonu v tlaku 

frf  zatížení od tření větru 

jdf  pevnost betonu v soustředěném tlaku 

uf  mez pevnosti 

ubf  jmenovitá hodnota meze pevnosti šroubu 

Rdwvf ,,  návrhová pevnost svaru ve smyku 

yf  mez kluzu 

ybf  jmenovitá hodnota meze kluzu šroubu 

g  stálé zatížení 

g  mezera mezi mezipásovými pruty styčníku K 

dg  návrhová hodnota stálého zatížení 

stěg  stálé zatížení od stěnového pláště 

střg  stálé zatížení od střešního pláště 

h  výška 

h  vzdálenost mezi okamžitým středem otáčení a příslušnými vodícími prostředky 

0h  osová vzdálenost dílčích prutů 

rh  výška kolejnice 

sgh  teoretická výška nosníku 

yi  poloměr setrvačnosti k ose y 

zi  poloměr setrvačnosti k ose z 

k  součinitel  

ck  opravný součinitel 

Fk  součinitel kritické síly 

gk  součinitel pro výpočet porušení povrchu pásu 

jk  součinitel koncentrace napětí 

Ik  součinitel turbulence 

nk  součinitel pro výpočet porušení povrchu pásu 

pk  součinitel pro výpočet porušení povrchu pásu 

rk  součinitel terénu 

tk  součinitel kritického napětí 
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wk  součinitel vzpěrné délky 

yk  součinitel vzpěrné délky 

yyk  součinitel interakce 

yzk  součinitel interakce 

zk  součinitel vzpěrné délky 

zyk  součinitel interakce 

zzk  součinitel interakce 

1k  součinitel 

2k  součinitel 

l  délka 

l  vzdálenost příčných vazeb 

effl  účinná roznášecí délka 

Sl  vychýlení těžiště zatíženého jeřábu od poloviny jeho rozpětí 

crstl ,  vzpěrná délka výztuhy 

m  hmotnost 

21,mm  bezrozměrné parametry 

cm  hmotnost jeřábu a břemene 

RCm  nosnost 

wm  počet pohonů jednotlivých kol 

n  počet dvojic kol 

n  počet šroubů 

n  poměr napětí u spojů 

pn  poměr napětí u spojů 

rn  počet větví jeřábové dráhy 

1p  vodorovná vzdálenost osy kola od konce nárazníku 

1p  rozteč šroubů rovnoběžně se zatížením 

2p  vodorovná vzdálenost osy kola od konce nárazníku 

2p  rozteč šroubů kolmo na zatížení  

kq  užitné zatížení 

iq  zatížení 

pq  maximální dynamický tlak 

sq  nahodilé zatížení sněhem 

wq  nahodilé zatížení větrem 

r  poloměr zaoblení 

s  zatížení sněhem na střeše 
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s  rozchod dráhy 

ks  charakteristické zatížení sněhem na zemi 

ss  roznášecí délka příčného zatížení 

t  tloušťka 

ft  tloušťka pásnice 

stt  tloušťka výztuhy 

wt  tloušťka stojiny 

1v  70 % rychlosti podélného pojezdu 

bv  základní rychlost větru 

0,bv  výchozí základní rychlost větru 

cv  rychlost pojezdu jeřábu 

hv  rychlost zdvihu kladkostroje 

mv  střední rychlost větru, ve výšce z nad terénem 

tv  rychlost pojezdu kočky 

ew  tlak větru 

x  vzdálenost 

´x  doplněk vzdálenosti 

z  výška nad terénem 

z  nejmenší vzdálenost od temene kolejnice k dolnímu obrysu kce. nad jeřábem 

0z  součinitel drsnosti terénu 

gz  souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 

 

VELKÁ PÍSMENA ŘECKÉ ABECEDY 

2EF∆  ekvivalentní rozkmit místní příčné síly 

Cdch ,∆  mezní hodnota rozdílů svislých průhybů  

2EM∆  ekvivalentní rozkmit ohybového momentu 

stN∆  přírůstek talkové síly zahrnující přídavné účinky pokritického působení stojiny 

2EV∆  ekvivalentní rozkmit posouvající síly 

Cσ∆  referenční únavová pevnost 

2Eσ∆  rozkmit normálového napětí 

2,Eeqσ∆  rozkmit hlavního napětí 

2Eτ∆  rozkmit smykového napětí 

Cτ∆  referenční únavová pevnost 

 rQ  součet svislých zatížení od kol zatíženého jeřábu na jedné větvi JD 

 max,rQ  součet max. svislých zatížení od kol zatíženého jeřábu na obou větvích JD 
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yΦ  pomocný součinitel pro výpočet vzpěrnosti k ose y 

zΦ  pomocný součinitel pro výpočet vzpěrnosti k ose z 

LTΦ  pomocný součinitel pro výpočet klopení 

 

MALÁ PÍSMENA ŘECKÉ ABECEDY 

α  sklon střechy 

α  úhel 

α  součinitel imperfekt 

bα  součinitel 

LTα  součinitel imperfeke při klopení 

vα  součinitel 

β  geometrický poměr u spojů 

2β  součinitel 

jβ  součinitel vlivu podlití 

wβ  korelační součinitel 

γ  geometrický poměr u spojů 

Fγ  dílčí součinitel spolehlivosti 

Ffγ  dílčí součinitel únavového zatížení jeřáby 

Mfγ  dílčí součinitel spolehlivosti únavové pevnosti 

0Mγ  dílčí součinitel spolehlivosti 

1Mγ  dílčí součinitel spolehlivosti 

2Mγ  dílčí součinitel spolehlivosti 

Cdδ  doporučená mezní hodnota přetvoření 

Edδ  pružné přetvoření 

limδ  limitní průhyb 

maxδ  maximální průhyb 

Cdy,δ  mezní hodnota vodorovného průhybu 

Cdz,δ  mezní hodnota svislého průhybu 

ε  součinitel závisející na fy 

gς  bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 

η  parametr 

iη  pořadnice příčníkové čáry 

iθ  úhel mezi mezipásovým prutem a pásem 

κ  opravný součinitel 

wtκ  bezrozměrný parametr kroucení 
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λ  součinitel ekvivalentního poškození 

Sλ  součinitel síly od vodícího prostředku 

kjiS ,,,λ  součinitel síly 

σλ  součinitel ekvivalentního poškození způsobený rozkmitem normálov. napětí 

τλ  součinitel ekvivalentního poškození způsobený rozkmitem smykového napětí  

fλ  poměrná štíhlost 

LTλ  poměrná štíhlost při klopení 

yλ  poměrná štíhlost k ose y 

zλ  poměrná štíhlost k ose z 

µ  součinitel tření 

µ  součinitel účinnosti 

crµ  bezrozměrný kritický moment 

iµ  tvarový součinitel zatížení sněhem 

Edν  smykový tok 

ξ  součinitel u kotvení 

iξ  podíl vzdálenosti těžiště jeřábu od osy jeřábové kolejnice a rozpětí jeřábu 

ρ  měrná hmotnost vzduchu 

bσ  napětí v betonu 

Edσ  návrhové normálové napětí 

Nσ  normálové napětí od tlaku 

Mσ  normálové napětí od ohybu 

Edoz,σ  lokální svislé tlakové napětí 

EdT,σ  lokální ohybové napětí v důsledku excentricity kolového zatížení 

vσ  směrodatná odchylka turbulence 

vertσ  svislé napětí 

f,ωσ  normálové napětí od vázaného kroucení 

⊥σ  normálové napětí kolmé k účinnému průřezu svaru 

bτ  smykové napětí od ohybu 

Edτ  návrhové smykové napětí 

oxzEdτ  lokální smykové napětí působící na obou stranách polohy kola 

tτ  smykové napětí od prostého kroucení 

ωτ  smykové napětí od vázaného kroucení 

⊥τ  smykové napětí kolmé k ose svaru 

IIτ  smykové napětí rovnoběžné s osou svaru 
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fatϕ  dynamický součinitel pro ekvivalentní poškození rázem 

iϕ  dynamický součinitel 

min,2ϕ  součinitel 

yχ  součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 

zχ  součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose z 

Fχ  součinitel boulení 

LTχ  součinitel klopení 

iψ  kombinační součinitel 
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