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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je návrh ocelové nosné konstrukce hangáru pro malá 
letadla,umístěného v lokalitě Brněnského letiště. Jako základní materiál byla zvolena ocel 
S355. Půdorys objektu je obdélníkový o rozměrech 42,0 m x 36,0 m a výška uprostřed rozpětí 
stavby je 13,9 m. Nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou příhradových vazníků. 
Vzdálenost jednotlivých vazeb jsou 4 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příčnými a 
podélnýmí ztužidly. Výpočtový model byl proveden pomocí softwaru Dlubal RFEM 5.06. 
Konstrukce je navržena dle platných norem ČSN EN.  
  
Klíčová slova 

Ocelová konstrukce 
Hangár 
Příhradový vazník 
Obloukový vazník  
  
  
  
Abstract 

The goal of this bachelor’s thesis is the design of steel loadbearing structure of the hangar for 
small planes, situated at the locality of the Brno airport. As the basic material was chosen 
steel S355. The plan of the object is rectangular with the dimensions 42,0 m x 36,0 m and the 
height of the building in the middle of its span is 13,9 m. The supporting structure of the roof 
is formed by a system of truss girder. The distance between each crosslink is 4 m. The spatial 
ridigity is provided by transverse and longitudinal stiffeners. 
Computational model was created by using the software Dlubal RFEM 5.06. The structure is 
designed according to standards ČSN EN.  
  
Keywords 
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1. Základní údaje 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a staticky posoudit ocelovou konstrukci 

hangáru pro malá letadla. Půdorysné rozměry jsou 36 m x 42 m, světlá výška je 10m, 

celková výška je 13,9 m. Nosný systém konstrukce tvoří příčné rovinné vazby 

z příhradových vazníků. Všechny prvky ocelové konstrukce jsou z oceli S355.  

 

2. Normativní podklady 

Konstrukce je navržena v souladu s platnými normami ČSN EN. 

ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 

staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem  

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná Zatížení – 

Zatížení větrem 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: 

Navrhování styčníků 

 

3. Materiál 
Prvky nosné konstrukce a styčníkové plechy jsou z oceli S355 jakostní třídy JR. 

Šroubové spoje jednotlivých prvků jsou z pevnostní třídy 6.8 a 8.8. Materiál svarových 

spojů se řídí podle nejvyšší pevnostní třídy spojovaných prvků. Čepy pro kotvení 

vazníků jsou z vysoko pevnostní oceli S890. Všechny profily nosné konstrukce jsou 

tvářeny za tepla. 
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4. Zatížení konstrukce 

Výpočet zatížení byl proveden dle výše uvedených normativních podkladů. 

Z klimatického hlediska se stavba nachází v lokalitě města Brna. Základní klimatické 

zatížení bylo stanoveno z příslušných klimatických map. Město Brno se nachází v  

I. sněhové oblasti. Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 0,75 kN/m2. Větrná 

oblast pro Brno je II. Výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s. Jihovýchod Brna, 

kde se bude hangár stavit, je zatříděn do II. kategorie terénu. Konstrukce byla zatížena 9 

zatěžovacími stavy.  

ZS1 – Vlastní tíha nosné konstrukce 

ZS2 – Ostatní stálé zatížení (vlastní tíha střešního a stěnového pláště) 

ZS3 – Zatížení sněhem – plný sníh 

ZS4 – Zatížení sněhem – sníh navátý doprostřed konstrukce 

ZS5 – Zatížení sněhem – sníh navátý na kraje konstrukce 

ZS6 – Zatížení větrem – příčný vítr (zavřená vrata hangáru) 

ZS7 – Zatížení větrem – příčný vítr (otevřená vrata hangáru) 

ZS8 – Zatížení větrem – podélný vítr (zavřená vrata hangáru) 

ZS9 – Zatížení větrem – podélný vítr (otevřená vrata hangáru) 

 

5. Popis konstrukce 

5.1 Střešní plášť 

Střešní plášť konstrukce je tvořen sendvičovými panely Kingspan KS1000 X-DEK 

varianty XD, které jsou tlusté 188 mm a váží 21,4 kg/m2. Panely se skládají z izolačního 

jádra, na které jsou z obou stran připevněny plechy z žárově pozinkované oceli. 

Připevňují se na vaznice pomocí šroubů umístěných na exteriérové straně panelu. 

 

5.2 Stěnový plášť 

Stěnový plášť konstrukce tvoří sendvičové panely Kingspan KS1000 AWP, které jsou 

tlusté 100 mm a váží 12,77 kg/m2. Panely se skládají z povrchových plechů, které jsou 

ošetřeny antikorozní povrchovou úpravou, a to žárově pozinkovaným povrchem. Mezi 
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plechy se nachází izolační jádro z tuhé pěny. Panely budou na paždíky kladeny svisle a 

budou připevněny k paždíkům šrouby. 

 

5.3 Vaznice 

Na prvním poli (mezi vazníky A – B) a na posledním poli (mezi vazníky J – K) jsou 

vaznice dlouhé 4,5 m a 8,5 m. Vaznic dlouhé 4,5 m se nacházejí jen na sudých 

vaznicích ( č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12) a spojují jedno pole mezi vazníky, které má rozpětí 4 

m, a předsazenou konstrukci hangáru, která je odsazená 0,5 m od konstrukce. Vaznice 

dlouhé 8,5 m se nacházejí na začátku a na konci střešní konstrukce a to jen na lichých 

vaznicích ( č. 1, 3, 5, 7, 9, 10 a 13) a spojují dvě pole mezi vazníky a předsazenou 

konstrukci. Všechny ostatní vaznice na konstrukci jsou dlouhé 8 m a staticky působí 

jako spojité nosníky o dvou polích. V místech, kde se vaznice stýkají s vazníky, jsou ze 

spodní strany vaznic navařeny plechy. Plechy se spojí pomocí šroubů s úhelníky, které 

jsou navařeny na vazníky. Je tím tak zajištěno kloubové spojení vaznic s vazníky. 

Všechny vaznice mají průřez čtvercové trubky 100x100x7,1 mm. 

 

5.4 Vazníky 

Hlavní nosný systém tvoří 11 rámových příhradových vazníků. Jejich osová vzdálenost 

je 4 m. Podpory vazníků jsou kloubově neposuvné v podélném i příčném směru. 

Vazníky jsou rozděleny na 5 montážních celků (dva sloupy a tři části střešní 

konstrukce). Příhradové sloupy jsou mírně skloněny dovnitř konstrukce a skládají se 

z horního pásu, který má průřez trubky obdélníkového tvaru 120x80x10 mm a dolního 

pásu průřezu trubky čtvercového tvaru 180x10 mm. Výplňové pruty tvoří vertikály 

z trubek kruhového průřezu 70x6 mm a diagonály z trubek kruhového průřezu 60x10 

mm. Horní a dolní pásy se v dolní části sloupu osově sbíhají, proto je horní pás na dolní 

pás přivařen. Pomocí čepových spojů jsou sloupy kloubově připevněny k základové 

konstrukci. Střešní část příhradové konstrukce má tvar oblouku a je rozdělena na 3 

montážní celky (na jeden střední a dva krajní, které mají totožné průřezy prvků). Za 

účelem optimalizovat konstrukci, byly navrhnuty co nejmenší průřezy, aby došlo ke 

snížení nákladů a váhy konstrukce. Proto má horní i dolní pás v každém montážním 
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celku jiný průřez. Střední montážní celek má horní pás z trubky obdélníkového průřezu 

140x70x7,1 mm a dolní pás z trubky obdélníkového průřezu 120x80x7,1 mm. 

Krajní části mají horní pás z trubky obdélníkového průřezu 120x80x7,1 mm a dolní pás 

z trubky obdélníkového průřezu 150x100x7,1 mm. Všechny 3 montážní dílce vyplňují 

svislice z trubky kruhového průřezu 70x6 mm a diagonály z trubky kruhového průřezu 

60x10 mm. Svislice i diagonály v celé příhradové konstrukci jsou k hornímu a dolnímu 

pásu přivařeny koutovými svary. Montážní spoje dílců zajišťují čelní desky a šrouby. 

Montážní spoje diagonál jsou řešeny styčníkovými plechy a šrouby. 

 

5.5 Ztužidla 

Podélné střešní ztužení tvoří 7 řad umístěnými pod vaznicemi 2, 3, 5, 7, 9, 11 a 12. Jsou 

navržena z trubek kruhového průřezu 54x5,6 mm a připevněny mezi vazníky pomocí 

styčníkových plechů a dvou šroubů M12 – 6.8. Příčné ztužidla jsou navrženy z plného 

kruhového profilu RD 26 a jsou umístěny mezi vazníky A – B a J – K. K vazníku je 

opět připojeno pomocí styčníkových plechů a šroubů. Příčné i podélné ztužidla jsou 

křížově uspořádány. Křížení ztužidel je řešeno přerušením jednoho z prutů a pomocí 

šrouby připevněno ke styčníkovému plech, který je k průběžnému ztužidlu přivařen. 

 

5.6 Kotvení 
Hlavní sloupy jsou ukotveny pomocí čtyř šroubů FISCHER RG M30 – 500 8.8 do 

základové patky. Je nutné dodržet minimální kotevní hloubku šroubu v betonu, která je 

280 mm. Tloušťka patního plechu je 25 mm. Pod patním plechem bude podlití 

z cementové malty o tloušťce 30 mm. Základy jsou navrženy z betonu C20/25 a budou 

hluboké 1 m. 

 

5.7 Předsazená konstrukce 

Nachází se na čelních stěnách konstrukce a je od hlavní konstrukce odsazená o 0,5 m. 

Její hlavní úlohou je nést opláštění stěn. Tvoří ji čelní paždíky dlouhé 6 m čtvercového 

trubkového průřezu 120x120x7,1 mm. Dále ji tvoří sloupy HEB 340 rozmístěny 6 m od 

sebe. Přední část předsazené konstrukce tvoří samostatná nosná konstrukce dlouhá 1 m, 

široká 28 m a vysoká 8 m, ve které jsou zabudována vrata hangáru. 
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6. Povrchová úprava 

Konstrukce bude ošetřena antikorozní ochranou ve formě nátěru. Jako základní vrstva 

nátěru bude použit SikaCor®Zinc ZS, jako mezivrstva nátěru byl vybrán Sika® 

CorroTop. Krycí vrstva bude provedena nátěrem SikaCor® 6630 M. 

 

7. Údržba konstrukce 

Konstrukce musí být řádně udržována po celou dobu své životnosti. Stav konstrukce 

bude zkontrolován odborně způsobilou osobou při prohlídkách, které budou minimálně 

jednou za 4 roky. 

 

8. Montážní postup 

Montáž může být provedena z obou směrů. 

1. Vybetonování základů. 

2. Osazení kotevních šroubů do základových patek. 

3. Zhotovení podlití ocelových patek cementovou maltou. 

4. Osazení kotvících prvků pro připevnění sloupů. 

5. Smontování vazníků K, J a I (každý z pěti montážních celků) 

6. Vztyčení vazníků K, J a I a připojení čepem ke kotvení. 

7. Přimontování podélných ztužidel a vaznic na vazníky K, J a I. 

8. Postupné smontování a připojení dalších vazníků ke konstrukci. 

9. Připojení zbývajících prvků jako jsou paždíky a ztužidla. 

10. Připojení střešního pláště a stěnového pláště. 
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9. Výkaz materiálů 

 

Prvek  Průřez Délka[ ] Kusy 
Celková 

délka [ ] 
Hmotnost na 

1 m[kg] 

Celková 
hmotnost 

Vaznice 100x100x7,1 41 13 533 20,4 10873,2 

Podélný paždík 100x100x7,1 41 14 574 20,4 11709,6 

Příč ý paždík 120x120x7,1 36 9 324 24,6 7970,4 

Čel í sloup HEB 340 13,9 7 97,3 134,2 13057,66 

HP sloupu 120x80x10 12,6 22 277,2 20,1 5571,72 

DP sloupu 180x180x10 11,4 22 250,8 51,3 12866,04 

Svislice RO 70x6 1,8 121 217,8 9,5 2069,1 

Diago ály sloupu RO 60x10 2,26 110 248,6 12,3 3057,78 

Diago ály vazníku RO 60x10 3,4 121 411,4 12,3 5060,22 

Vertikály RO 70x6 1,17 110 128,7 9,5 1222,65 

HP vaz ík kraj. 120x80x7,1 11,2 22 246,4 20,1 4952,64 

HP vaz ík střed. 140x70x7,1 11,3 11 124,3 21,2 2635,16 

DP vaz ík kraj. 150x100x7,1 9,3 22 204,6 25,3 5176,38 

DP vaz ík střed. 120x80x7,1 11,2 11 123,2 20,1 2476,32 

Podél é ztužidla RO 54x5,6 4,3 170 731 6,7 4897,7 

Příč é ztužidla RD 26 5 48 240 4,2 1008 

Příč é ztužidla RD 26 4,5 40 180 4,2 756 

   
celková h ot ost ko strukce [kg] 95360,57 

 
 


