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prostorové požadavky jednotlivých sportů (basketbal, futsal, tenis, volejbal, házená). Z dispozičního 

hlediska se jedná o jednolodní halový objekt se sedlovou střechou. Pro určení klimatického zatížení 

bude uvažována lokalita Zábřeh na Moravě.  
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zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP 

v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Martin Horáček, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



 

 

Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly ve městě Zábřeh 

na Moravě. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 62,5 metru. Výška haly činí 10 metrů. Nosná 

konstrukce střechy je vaznicová z tenkostěnných profilů a je tvořena soustavou plnostěnných 

rámů o rozpětí 29 m. Materiál rámů je ocel S355, materiál vaznice ocel S450. Šroubový 

montážní přípoj bude proveden s ohledem na maximální tuhost a proveditelnost konstrukce. 

Sportovní hala, ocelová konstrukce, ocelový rám, proměnný průřez, tribuna, hala, stabilitní 

síly, příčná vazba, ztužidlo, posouzení, kotvení 

This thesis contains a design of steel structure of a sport hall placed in the city of Zábřeh na 

Moravě. The ground dimensions are 29 x 62,5 m, height is 10 m. The steel structure of a roof 

is based on frames with a span of 29 m and purlins from open cold rolled profiles. A structural 

material of frames is steel S355 grade, a structural material of purlins is S450 grade. A bolted 

connection of the frame will be done according to the maximal rigidity and feasibility of the 

structure. 

Sports hall, steel structure, steel frame, variable cross-section, terraces, hall, stability forces, 

main frame, bracing, check, anchorage 
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1. Základní popis, dispoziční řešení 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit hlavní konstrukční prvky sportovní haly 

v Zábřehu na Moravě. 

Půdorysné rozměry haly jsou 29,24 x 63,07 metru a výška v hřebení 10,12 m. Okapová výška 

je 8,4 m. Střecha je sedlová se sklonem 10% (5,71°). 

Součástí haly je také vnitřní vesta zázemí pro sportovce. Vestavba bude provedena nezávisle 

na ocelové konstrukci haly. Vesta bude zděná zastropená železobetonovými panely SPIROLL 

v odpovídající únosnosti pro zatížení kategorie C5. Ocelová konstrukce tribuny bude 

navržena na zatížení kategorie C5 a připojena k ocelové konstrukci haly. Nosníky tribuny 

budou tvořit liniové podpory pro železobetonovou desku. Deska nebude spřažena 

s ocelovými nosníky tribuny. 

Objekt je řešen jako zateplený, opláštění stěn haly bude provedeno stěnovými sendvičovými 

panely. Opláštění střechy bude provedeno sendvičovými střešními panely. Barevné 

provedení stěnového pláště je navrženo v odstínu RAL 9006. 

V podélné stěně A10-A3 je navržena sestava plastových oken 2,0x5,5 m s větrací klapkou a ve 

stěně A2-A1 je navržena sestava plastových oken 2,0x5,5 m bez větrací klapky. V podélné 

stěně B1-B2 je navržena sestava plastových oken 2,0x5,5 m bez větrací klapky a evakuační 

vrata 2,0x2,0 m. V podélné stěně B3-B10 je navržena sestava plastových oken 2,0x5,5 m s 

větrací klapkou a vstupní dveře 2,0x2,0 m. 

2. Popis konstrukce 

Základní rozměry ocelové konstrukce sportovní haly 

Šířka: 29.00 m modulová 

Délka:  62.50 m modulová 

   10 x 6.25 m 

Výška 

 rámový roh 8,3 m 

 vrchol vazníku 10,0 m 

Ukončení pláště: +0.000 m 

 Sklon střechy: 10% (5,71°) 

 Úroveň kotvení: -0.350 m 

 Úroveň podlahy: ±0.000 m čistá podlaha 

 

Použitý materiál: 

 Hlavní nosná ocelová konstrukce - sloupy, vazníky, ztužidla, vrat. a okenní rámy:

 S235, S355 

 Konstrukce střechy – vaznice: S450 
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Spojovací materiál: 

 Hlavní nosné spoje šrouby z mat. 10.9, 8.8 

 Ostatní spoje šrouby z mat. 8.8 

3. Nosná ocelová konstrukce haly 

Nosná konstrukce sportovní haly je navržena jako rámová z plnostěnných otevřených 

svařovaných profilů proměnného průřezu oceli S355. Nosná konstrukce štítu je navržena 

z otevřených válcovaných profilů IPE a HEB. Montážní momentový styk je řešen v šikmé 

rovině s čelní deskou na trámu i sloupu, lokální zesílení v místě rámového rohu je provedeno 

stojinou profilu P12 a příčnými výztuhami ve sloupu a v příčli. Ve spoji je navrženo 12 ks 

šroubů bez předpětí v 6 řadách a dvou sloupcích. Vrcholový montážní spoj je řešen ve svislé 

rovině s čelními deskami na obou příčlích. Ve spoji je navrženo 8 ks šroubů bez předpětí ve 4 

řadách a dvou sloupcích. 

Štítové vazby v řadách 1 a 11 jsou řešeny kloubově uloženými rohovými sloupy profilu HEB. 

Štítové sloupy profilu IPE jsou vloženy pod příčel z profilu IPE. Štítové sloupy tvoří lokální 

podporu pro příčel. Centricky zatížen je profil středního štítového sloupu, ostatní štítové 

sloupy jsou zatíženy s malou excentricitou z důvodu zarovnání vnějších pásnic pro provedení 

opláštění vodorovně kladenými sendvičovými panely. Rohový sloup je v místě nároží panelů 

opatřen L profilem, který je k pásnici sloupu přivařen. Montážní spoje jsou navrženy v místě 

rámového rohu a vrcholů vazeb. 

Konzoly sloupů 

Konzoly haly na sloupech jsou připojeny svarovým přípojem. 

Střešní konstrukce 

Nosná střešní konstrukce sportovní haly je navržena jako vaznicová. Nosnou konstrukci 

střešního pláště budou tvořit tenkostěnné vaznice systému METSEC od firmy Voestalpine 

s.r.o., montážně připojenými k horní pásnici příčle. Vaznice je navržena jako spojitý nosník na 

celou délku haly a je tvořena profilem 172Z tloušťky 1,4 mm pro vnitřní pole a 2,3 mm pro 

první pole a poslední pole. Ocel vaznic S450, zinková úprava. Vzájemné spojení vaznic je 

provedeno šroubovým spojem, který tvoří 8 ks šroubů bez předpětí. Pro návrh dimenzí byl 

použit firemní software a pro kontrolu výpočet dle normy.  
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Spoje 

Montážní spoje hlavních prvků ocelové konstrukce jsou navrženy šroubované. Pro montážní 

spojení hlavních nosných konstrukcí budou použity šrouby materiálu 10.9 a 8.8, na ostatní 

spoje (vaznice apod.) budou použity šrouby materiálu 8.8. Veškerý použitý spojovací materiál 

bude v pozinkovaném provedení.  

Dílenské svarové spoje budou provedeny v ochranné atmosféře metodou obloukového 

svařování, ruční montážní svarové spoje budou provedeny metodou obloukového svařování 

s použitím obalovaných elektrod. Pevnost provedených svarů bude odpovídat použitým 

konstrukčním ocelím S3235 a S355. 

Stabilita 

Celková stabilita objektu je v příčném směru zajištěna jednotlivými rámovými vazbami. 

V podélném směru je stabilita zajištěna vnitřním příčným střešním příhradovým ztužením 

v polích 2-3 a 9-10 a stěnovým ztužením v poli 2-3 a 10-11 ve stěnách A a B. Stěnové 

příhradové ztužení typu K je navrženo jako třípatrové. 

Střešní a stěnové ztužení je navrženo z podélných a diagonálních trubkových profilů. 

Okenní a vratové rámy jsou navrženy z hranatých trubkových profilů RSH 100/60/3,6. 

Nosnou konstrukci stěn tvoří vnější pásnice sloupů. Panely jsou navrženy jako samonosné na 

délku 6,25 m s ohledem na dané klimatické zatížení a dle návrhových požadavků výrobce.  

Kotvení 

Kloubově uložené sloupy jsou kotveny pomocí lepených kotevních šroubů ve vrtaných 

kanálech. Kotevní hloubka je pro všechny sloupy jednotně -0.350. Směrová tolerance pro 

lepené kotevní šrouby je ± 15 mm, výšková tolerance je +10/-15 mm. Podlití sloupů 

konstrukce je navrženo 30 mm a bude provedeno nesmrštitelnou zálivkovou hmotou s 

minimální pevností v tlaku odpovídající betonu C20/25, rovněž i zalití smykových zarážek 

sloupů bude provedeno nesmrštitelnou zálivkovou hmotou. Kotvení sloupů bude chráněno 

obetonováním. Pro výpočet kotvení byl předpokládán základový beton kvality C16/20. 

4. Opláštění haly 

Opláštění stěn je navrženo stěnovými sendvičovými panely s polyuretanovým 

termoizolačním jádrem KS1000 AWP tl. 120 mm od firmy Kingspan s.r.o. o tl. 120 mm, 

předpokládá se využití panelů s krytým spojem. Vnější pohledová strana sendvičových 

panelů je navržena v odstínu RAL 9006. Uchycení panelů k ocelové konstrukci bude 

provedeno prošroubováním, spojovací materiál bude v pozinkovaném provedení. Lemovací 
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plechy jsou navrženy z pozinkovaného oboustranně lakovaného plechu tl. 0.63 mm. 

Pohledová lakovaná strana je navržena v odstínu RAL9006, vnitřní v základním odstínu laku. 

 

Opláštění střechy je navrženo střešními sendvičovými panely s polyuretanovým 

termoizolačním jádrem KS1000 RW tl. 120 mm od firmy Kingspan s.r.o. o tl. 120 mm, 

předpokládá se využití panelů s krytým spojem. Vnější pohledová strana sendvičových 

panelů je navržena v odstínu RAL 9006. Uchycení panelů k ocelové konstrukci bude 

provedeno prošroubováním, spojovací materiál bude v pozinkovaném provedení. Lemovací 

plechy jsou navrženy z pozinkovaného oboustranně lakovaného plechu tl. 0.63 mm. 

Pohledová lakovaná strana je navržena v odstínu RAL9006, vnitřní v odstínu RAL5002. 

5. Doprava a montáž 

Doprava jednotlivých dílců na stavbu bude zajištěna nákladní dopravou. Kromě dílců příčle, 

jejíž délka 14,6 metru je již kategorizována jako nadrozměrná přeprava, se jedná o standartní 

přepravu dílců nepřekračující nadrozměrnost nákladu dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích. O schvalování nadrozměrné přepravy ve znění aktuálních předpisů, lze 

přepravovat dílce, které nepřekročí délku 22 m, šířku 3,2 m a výšku 4,5 m bude povolena MD 

za podmínek, kdy přeprava nesmí být provedena za mlhy, hustého sněžení a špatné 

sjízdnosti vozovek dle ročního období, souprava bude vybavena příslušným obrysovým a 

výstražným osvětlením, které bude při jízdě v činnosti, na dálnici a rychlostní komunikaci 

posádka soupravy umožní bezpečné předjíždění ostatních vozidel. Zpravidla u přepravy 

soupravy výše uvedených rozměrů nebude stanovena povinnost technického doprovodného 

vozidla. Tato přeprava bude obnášet administrativní poplatek při překročení pouze jednoho 

z výše uvedených rozměrů částku 1200 Kč pro vnitrostátní přepravu. 

 

Montáž dílců bude prováděna pomocí mechanizace odpovídající možnostem na místě 

montáže s ohledem na maximální bezpečnost a kvalitu provedení montážních prací. Montáž 

bude prováděna pouze patřičně proškolenými montážníky za dohledu autorizované osoby 

pro realizace staveb. Po montáži bude provedena kontrola utažení šroubovaných 

montážních spojů a následně bude vyhotoven zápis a výstupní protokol. Budou provedeny 

opravné nátěry konstrukce.  
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6. Závěr 

Ocelová konstrukce dostavby skladové haly je navržena na stálá zatížení a na zatížení 

klimatickými dle platných norem na II. Sněhovou a II. Větrovou oblast. Posouzení ocelové 

konstrukce bylo provedeno dle ČSN EN 1993-1-1. Navrhování ocelových konstrukcí – Eurokód 

3. Pro předpokládaný stupeň provozní agresivity prostředí C2 (pro zateplenou a vytápěnou 

halu může být C1) a záruční dobu 5 let je celková tloušťka nátěru 160 (120)µm. Nátěrový 

systém bude aplikován na tryskaný povrch kovovým granulátem. 

Použitý spojovací materiál bude pozinkovaný. Barevné provedení ocelové konstrukce je 

navrženo v odstínu RAL 9006 (světlešedá), výrobky firmy METSEC budou v přírodním 

pozinkovaném provedení. Při realizaci stavby je nutno dodržet veškeré příslušné zákonné 

předpisy, vyhlášky, ČSN a předpisy související, zvláště pak předpisy k BOZP. 

 

 

 

 

V Brně dne 14. 5. 2017 _________________ 

 Ceh Ondřej 
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8. Seznam použitých zkratek 

A průřezová plocha 

A plná průřezová plocha šroubu 

A0 průřezová plocha průřezu o průměru d0  

Aeff účinná plocha průřezu  

Anet účinná plocha průřezu  

As plocha šroubu nebo kotevního šroubu účinná v tahu 

Aw návrhová účinná plocha svaru  

Bp,Rd návrhová smyková únosnost v protlačení hlavy nebo matice šroubu  

C1/2/3 součinitelé závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  

Ce součinitel expozice  

Cm součinitel ekvivalentního konstantního momentu  

Ct tepelný součinitel  

E Youngův modul pružnosti  

F zatížení  

Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení  

Ft,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu  

Fv,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu  

https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/ke-stazeni/tabulky-unosnosti/
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/ke-stazeni/tabulky-unosnosti/
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stresni-izolacni-panely/stresni-sendvicovy-panel-ks1000-rw
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stresni-izolacni-panely/stresni-sendvicovy-panel-ks1000-rw
http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/prednaskyOK3/OK3-8z.pdf
http://server.kdk.fce.vutbr.cz/frvs.aspx
http://www.voestalpine.com/profilform-cz/
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G stálé zatížení  

G modul pružnosti ve smyku  

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

Fd návrhová hodnota zatížení  

Fk charakteristická hodnota zatížení  

Iv intenzita turbulence  

I moment setrvačnosti průřezu  

L systémová délka  

Lcr vzpěrná délka  

Mb,Rd návrhová únosnost v ohybu při klopení  

Mcr pružný kritický moment při klopení  

Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu k některé hlavní ose průřezu  

Med návrhový ohybový moment  

Mpl,Rd návrhová plastická momentová únosnost  

Mel,Rd návrhová elastická momentová únosnost  

MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu  

Nb,Rd vzpěrná únosnost  

Ncr kritická síla  

Nc,Rd návrhová únosnost průřezu v prostém tlaku  

NEd návrhová hodnota osové síly  

NjRd návrhová únosnost patky  

Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného průřezu  

NRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly  

Nt,Rd návrhová únosnost v tahu  

Q proměnné zatížení  

Qk charakteristická hodnota proměnného zatížení  

VEd návrhová smyková síla  

Wpl plastický modul průřezu  

Wel elastický modul průřezu  

ab součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení, nejmenší z hodnot: ad, fub/fu a 1  

ad součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení pro výpočet ve směru zatížení  

a účinná výška svaru  

b šířka konstrukce (délka povrchu kolmého ke směru větru, pokud není stanoveno 

jinak) b šířka průřezu  
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c šířka nebo výška části průřezu  

cdir součinitel směru  

ce(z) součinitel expozice  

cpi součinitel vnitřního tlaku  

cpe součinitel vnějšího tlaku  

cr součinitel drsnosti  

co součinitel orografie  

cseason součinitel ročního období  

d hloubka konstrukce (délka povrchu rovnoběžného se směrem větru, pokud není 

 stanoveno jinak)  

d vnější průměr kruhové trubky d jmenovitý průměr šroubu, průměr čepu, nebo 

 průměr spojovacího prostředku  

d0 průměr otvoru pro šroub, nýt nebo čep  

d0 velikost otvoru kolmo k působící tahové síle, obvykle průměr otvoru  

d1 velikost otvoru rovnoběžně k působící tahové síle, obvykle průměr otvoru  

dm průměrný průměr hlavy šroubu  

e výstřednost síly nebo vzdálenost od okraje  

e vzdálenost šroubu od okraje  

fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fjd návrhová pevnost betonu v koncentrovaném tlaku  

fRdu návrhová pevnost betonu v uložení  

fu mez pevnosti  

fub mez pevnosti pro šrouby  

fy mez kluzu  

fyb mez kluzu pro šrouby  

g stálé zatížení  

gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

h výška konstrukce  

h výška průřezu  

iy poloměr setrvačnosti  

k1 součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení pro výpočet kolmo na směr zatížení  

k2 součinitel  

kj součinitel koncentrace napětí  
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kI součinitel turbulence  

kp součinitel  

kr součinitel terénu  

ky součinitel vzpěrné délky  

kyy součinitel interakce  

kz součinitel vzpěrné délky  

kzz součinitel interakce  

kw součinitel vzpěrné délky  

kwt bezrozměrný parametr kroucení  

lw délka svaru  

m hmotnost  

n počet příčných vazeb  

p rozteč spojovacích prostředků  

q proměnné zatížení  

qb referenční (základní) dynamický tlak (pro střední rychlost)  

qk charakteristická hodnota proměnného zatížení  

qp maximální hodnota dynamického tlaku (dynamický tlak při nárazu větru)  

r poloměr zaoblení  

s zatížení sněhem na střeše  

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi v místě staveniště  

t tloušťka  

t1 tloušťka stěn průřezu o průměru d1  

tf tloušťka pásnice  

t0 tloušťka stěn průřezu o průměru d0  

tp tloušťka patního plechu  

tw tloušťka stojiny u průhyb  

δlim maximální hodnota průhybu  

vm střední rychlost větru  

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru  

vb základní rychlost větru  

w tlak větru  

x šířka tlačené oblasti  

z0 parametr drsnosti terénu  

z0,II parametr drsnosti terénu (terén kategorie II)  
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ze referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem, vnější nebo vnitřní tlak  

zmin minimální výška  

zg souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku  

 hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti  

LT hodnota pro výpočet součinitele klopení LT  

 sklon střechy měřený od vodorovné roviny 

 součinitel imperfekce  

 úhel  

v součinitel pro šrouby  

LT součinitel imperfekce při klopení  

 součinitel vzpěrné délky  

 poměr d1/d0  

w korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli  

G dílčí součinitel stálého zatížení, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a 

 proměnnost rozměrů  

G,j dílčí součinitel j-tého stálého zatížení  

M globální dílčí součinitel spolehlivosti (materiálu)  

M0 dílčí součinitel únosnosti průřezu kterékoliv třídy  

M1 dílčí součinitel únosnosti průřezu při posuzování stability prutu  

M2 dílčí součinitel únosnosti průřezu při porušení v tahu 

Q dílčí součinitel proměnného zatížení, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a 

 proměnnost rozměrů  

Q,i dílčí součinitel i-tého proměnného zatížení  

ε součinitel závisející na fy  

g bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku  

j bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu  

 úhel  

 štíhlost  

̅  poměrná štíhlost  

̅ LT poměrná štíhlost při klopení  

i tvarový součinitel zatížení sněhem  

cr bezrozměrný kritický moment  

π Ludolfovo číslo  

 měrná hmotnost vzduchu  
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 normálové napětí  

τ smykové napětí  

 součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru  

LT součinitel klopení  

0 součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení  

f parametr nesymetrie průřezu 
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