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Abstrakt  
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Abstract 
Industrial hall with storage outbuilding. The length of the hall is 72 meters and width of 30 
meters. The main hall has a span 24 meters and the outbuilding has a span 6m. The distance 
between primary steel frame is 6 meters. The height of the main hall is 10.7 meters and a 
height of outbuilding is 13.0 metres. The roof is flat with roof slope of 3.5% the main hall and 
8.75% outbuilding. The structural system of the hall&apos;s bar structure. Primary steel frame 
is designed as a steel frame rafter with eaves haunch. In the roof structure are designed 
purlins. The stability of the structure is secured by roof braces and longitudinal braces. The 
hall is pin-supported on the foundation pad. The hall is clad wall and roof panels PUR. Main 
hall is equipped with a bridge crane with capacity of 8 tons.  
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4.10.2 Šroubované spoje 

V konstrukci jsou navrženy šroubové spoje: kloubové spojení příčle AB a sloupu B, 

montážní spoj příčle BC a montážní spoj vaznice. Podrobněji v příloze Návrh a posouzení 

nosných prvků v kapitole 12 ‐ Spoje. 

4.11 Kotvení	sloupů 

Sloupy jsou šrouby kotveny k základovým patkám přes kotevní plechy. Uložení je kloubové. 

Šrouby musí být do základových patek předem osazené. Šrouby budou opatřeny kotevní 

hlavou a délka kotvení bude větší než 150mm. Nelze použít dodatečně osazených šroubů 

chemicky lepených, protože kotevní délka by byla větší než výška základové patky. 

Podrobněji v příloze Návrh a posouzení nosných prvků v kapitole 13 – Kotvení sloupů. 

     

 

4.12 Povrchová	úprava	

Základní nosná ocelová konstrukce bude ve výrobě otryskána na stupeň čistoty Sa 2,5 a 

opatřena ochranným nátěrovým systémem odpovídajícímu stupni korozní agresivity dle 

normy 

5. Montáž	konstrukce 

Ocelová konstrukce se bude montovat na ŽB patky na kterých budou předem osazeny 

kotevní šrouby. Montáž začne sešroubováním rámu č 9 a 10. Po sešroubování se rámy 

s pomocí zvedací techniky osadí na základové patky a ukotví se. Mezi vztyčené rámy 9 a 10 se 

namontuje příčné ztužidlo. Poté se budou postupně sešroubovávat ostatní příčné rámy. Po 

vztyčení rámu se provede připojení k již vztyčeným prvkům konstrukce. Po dokončení 

montáže ocelové konstrukce je možné montáž obvodového a střešního pláště. 

KOTVENÍ K1 KOTVENÍ K2
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6. Použité	výpočetní	programy	

Pro analýzu vnitřních sil byl použit výpočetní program Scia Engineer 2012, který umožňuje 

tvorbu výpočtového modelu, zatížení a analýzu vnitřních sil. Výstup z programu je 

v samostatné příloze Výstup z programu Scia Engineer. 

Pro výpočet kritického pružného momentu byl využit výpočtový program LTBeam který vyvíjí 

francouzská institutce CTICM. Program s využitím postkritické analýzy vypočítává kritický 

moment, při kterém dojde ke ztrátě stability ohýbaného nosníku. Vypočítaný kritický 

moment je použit při posouzení prvku na klopení. Výstup z programu je v samostatné příloze 

Výstup z programu LTBeam. 

 

7. Literatura	
[1] ČSN EN 1990 Zásady navrhováni 

[2] ČSN EN 1991 – 1 – 1 

[3] ČSN EN 1991 – 1 – 3 

[4] ČSN EN 1991 – 1 – 4 

[5] ČSN EN 1993 – 1 – 1 

[6] ČSN EN 1993 – 1 – 3 

[7] ČSN EN 1993 – 1 – 8 
[8] ČSN 73 1401 Navrhováni ocelových konstrukci 
[9] ČSN P ENV 1993‐6 Jeřábové dráhy 
[10] ČSN EN 1991‐3 Zatíženi od jeřábů a strojního vybaveni 
[11] Stavební tabulky, Doc. Ing. Milan Rochla, Praha 1987 
[12] Statické tabulky, J. Hořejši, J. Šafka a kol., Praha 1987 
[13] Konstrukce průmyslových budov, Doc. Ing. Jindřich Melcher, CSc., Ing. Bohumil Straka, 
Praha 1985 
[14] Mapa zatiženi sněhem na zemi. ČESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV. Sněhova 
mapa [online]. 2010, 31.12.2015 [cit. 2015‐12‐31]. Dostupne z WWW: 
http://www.snehovamapa.cz 
[14] Mapa zatiženi sněhem na zemi. ČESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV. Sněhova 
mapa [online]. 2010, 31.12.2015 [cit. 2015‐12‐31]. Dostupne z WWW: 
http://www.snehovamapa.cz 
[15] PILGR, M. Kovové konstrukce. Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 
1991‐3 a ČSN EN 1993‐ 6. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 202 s. ISBN: 978‐80‐7204‐807‐ 6 
 

Ve Křetíně dne 10. 1. 2016            Bc. Ladislav Kopecký      


	TECHNICKÁ ZPRÁVA TITULNÍ LIST
	popisný soubor
	abstrakt
	Prohlášení o shodě a o samostatnosti
	technická zpráva

