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Vypracujte návrh nosné konstrukce skladovací haly v Brně.
Požadovaný skladovací proctor je definován plochou 400 m2. Minimální světlá výška
skladovací plochy je požadována 5 m. Mimo skladovací plochu je požadavek na umístění
administrativní části spojené s provozem v minimální ploše 30 m2. Tvar konstrukce volte
s ohledem na architektonické požadavky související s účelem stavby. Pro nosnou
konstrukci zvolte ocel běžně dostupné pevnostní třídy.
Vypracujte statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce včetně řešení směrných
detailů. Vypracujte technickou zprávu a výkresovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném
vedoucím práce.
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava,
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava,
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné
práce).
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava,
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava,
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část
doplňují).
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Abstrakt

Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce
skladovací haly v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o
rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní nosnou konstrukci
tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb je 4 m.
Rámy jsou propojeny vaznicemi. Prostorová tuhost je zajištěna
střešními a stěnovými ztužidly.

Abstrakt v

The aim of the Bachelor's thesis is a design and assessment of

anglickém jazyce

steel structuce of storage hall. The dimensions of the
rectangular floor plan are 19x20 m and the height is 9,5 m. The
supporting structure consist of the transverse frames. The
distance of each cross links is 4 m. Single main frames are
mutually connected with purlins and the spatial rigidity of the
structure is provided by sway bracings and longitundinal
bracings.

Klíčová slova

Ocelová konstrukce, skladovací hala, příčný rám, vaznice,
ztužidla, přípoje

Klíčová slova v
anglickém jazyce

Steel structure, storage hall, transverse frame, purlin, bracing,
conections

Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce skladovací haly
v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní
nosnou konstrukci tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb je 4 m. Rámy
jsou propojeny vaznicemi. Prostorová tuhost je zajištěna střešními a stěnovými
ztužidly.

Ocelová konstrukce, skladovací hala, příčný rám, vaznice, ztužidla, přípoje

The aim of the Bachelor's thesis is a design and assessment of steel structuce
of storage hall. The dimensions of the rectangular floor pl19x20 m and the height is
9,5 m. The supporting structure consist of the transverse frames. The distance of
each cross links is 4 m. Single main frames are mutually connected with purlins and
the spatial rigidity of the structure is provided by sway bracings and longitundinal
bracings.

Steel structure, storage hall, transverse frame, purlin, bracing, conections

Milan Petrů Skladovací hala. Brno, 2020. 11 s., 144 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí.
Vedoucí práce Ing. Jan Barnat, Ph.D.

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Skladovací
hala je shodná s odevzdanou listinnou formou.
V Brně dne 5. 6. 2020
Milan Petrů
autor práce

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Skladovací hala zpracoval(a)
samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.
V Brně dne 5. 6. 2020
Milan Petrů
autor práce

Rád bych poděkoval panu Ing. Janu Barnatovi Ph.D. za veškerý čas, trpělovost,
odborné rady a ochotu při vedení mé bakalářské práce.
V Brně dne 5. 6. 2020
Milan Petrů
autor práce
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[1]

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení –
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[2]

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem.

[3]

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem.

[4]

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

[5]

ČSN EN 1993-1-3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3:
Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena
tvarované prvky a plošné profily.

[6]

ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8:
Navrhování styčníků.

[7]

https://www.dlubal.com/cs/

[8]

https://www.kingspan.com/cz/cs-cz

[9]

https://www.hilti.cz/

