
 

 

 

 

   



 

 



 

 



 

 







Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce hokejového 

stadionu umístěného v Opavě. Jedná se o trojlodní halový objekt půdorysného 

tvaru průniku elipsy a obdélníka o maximálních půdorysných rozměrech 

70 x 82 m. Stadion je zastřešen válcovou střechou o poloměru 50 m, výška budovy 

v nejvyšším bodě je cca 14 m. Objekt je rozdělen na 3 části – hlavní loď a dvě boční 

lodě. Hlavní loď půdorysně sestává z obdélníka o rozměrech 40 x 42 m a dvou 

navazujících půlkruhů a poloměru cca 20 m. Vazby hlavní lodi jsou tvořeny 

obloukovými příhradovými vazníky uloženými na plnostěnných sloupech. Boční 

lodi o půdorysných rozměrech 15 x 42 m navazují na hlavní loď a jsou tvořeny 

šikmým příhradovým vazníkem. Prostorová tuhost je zajištěna příčnými 

a podélnými ztužidly. Opláštění konstrukce je navrženo ze sendvičových panelů 

Kingspan.  

ocelová konstrukce, hala, stadion, Eurokód, zatížení, kombinace, stabilita, vnitřní 

síly, příhradový, prostorový, vazník, ložisko, sloup, příčná vazba, ztužidlo, táhlo, 

vaznice, posouzení, spoje, kotvení  

Work deals with variant design of steel structure of ice hockey stadium located 

in Opava. It is a three-aisled hall with shape consists of intersection of ellipse 

and rectangle with dimensions 70 x 82m. The roof has cylindrical shape with 

approx. 50 m radius. The building is about 14 m high. Object is divided to three 

parts – main aisle and two side aisles. The main aisle contains of a rectangle 

of dimensions 40 x 42 m and two semicircles of radius approx. 20 m. Frames 

of main aisle are made of arc roof truss connected to steel plate columns. The side 

aisles with rectangular shape with dimensions 15 x 42 m are connected to main 

aisle. The structure of side aisle is made of a sloped roof truss. Longitudinal 

bracing and cross bracing are used to obtain spatial rigidity of the structure. Roof 

and wall cladding is made of Kingspan sandwich panels.  

steel structure, single-storey building, stadium, Eurocode, loading, combination, 

stability, internal forces, truss, spatial, truss girder, bearing, column, main frame, 

bracing, tension member, purlin, check, connections, anchorage  
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1 Obecné údaje 
Práce se zabývá variantním návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hokejového 

stadionu o celkových půdorysných rozměrech cca 70x82m. Konstrukce je umístěna v Opavě, 

tomu odpovídá charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 0,8 kN/m2 a větrová oblast II.  

Technická zpráva popisuje uvažované varianty řešení a uvádí výběr varianty. Dále popisuje 

dispoziční, konstrukční a statické řešení konstrukce, specifikuje požadavky na tuto konstrukci a 

uvádí postup montáže konstrukce. 

2 Popis dispozičního řešení 
Navržený hokejový stadion je jednopodlažní objekt. Konstrukce je v obou variantách 

dispozičně rozdělena na 3 lodi. Hlavní loď má rozpětí 40m a délku cca 82m, světlá výška po 

vrchol vazníku je cca 14,1m. Půdorysně je hlavní loď složena z obdélníka o rozměrech 40x42m 

a dvou navazujících půlkruhů o poloměru cca 20m, které zakončují hlavní loď. Na dvě 

protilehlé strany obdélníka dlouhé 42m navazují boční lodi, které mají půdorysné rozměry 

42x15m. 

Zastřešení hlavní části haly je válcového tvaru s poloměrem zakřivení cca 50m. Na půdorysně 

půlkruhových koncích hlavní lodi je zastřešení provedeno pomocí dvou polovin kopule, které 

plynule navazují na cylindrickou část zastřešení. 

Střešní plášť hlavní lodi je navržen z panelu Kingspan KS1150 FP. Vzhledem k větší vzdálenosti 

vaznic byly použity tyto panely z důvodu jejich únosnosti. Panely budou kladeny jako prosté 

nosníky. V části, kde je půdorys zastřešen kopulí, budou panely kladeny jako prosté nosníky 

z vaznice na vaznici a v určitých místech budou řezány do tvaru trojúhelníku nebo 

lichoběžníku tak, jak to vyžaduje rozmístění vaznic. Vodotěsnost takto uložených panelů se 

zajistí fólií z PVC, která se svařuje a mechanicky kotví k panelům. 

Střešní plášť boční lodi je navržen z panelů Kingspan KS1000 TOP-DEK, které jsou vhodné pro 

zastřešení obloukového tvaru. Panel je ohnut a je uložen jako spojitý nosník přes vaznice boční 

lodi. Z vnější strany je panel opět překryt PVC fólií, která je na těchto panelech osazena již 

z výroby. 

Stěnový plášť je navržen z panelů Kingspan KS1150 NF kladených svisle a kotvených do 

paždíků. V některých místech bude použit prosvětlovací panel, např. Kingspan KS1000 WL. 

Prosvětlovací panely nemají takovou únosnost jako výše uvedené stěnové panely, proto v místě 

prosvětlovacích panelů mohou být doplněny podpory pro tyto panely. 

Dispozičně je stadion rozdělen na 3 lodi. V hlavní lodi je situována ledová plocha o rozměrech 

26x56m. Kolem plochy je umístěno přibližně 1300 míst k sezení včetně přístupových schodišť. 

Tribuny jsou uvažovány jako prefabrikované betonové samonosné s vlastním založením 

a nezávislé na ocelové konstrukci budovy a konstrukce tribun tento projekt neřeší. V dispozici 
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hlavní lodi je počítáno s umístěním hygienických zařízení a požárních únikových východů. Ve 

vedlejších lodích je umístěna vstupní hala, šatny pro 2 mužstva a technické zázemí stadionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půdorys stadionu- dispoziční řešení 
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3 Varianty řešení 
Byly vypracovány 2 varianty řešení. Celkový vnější tvar a vnější rozměry jsou v obou 

variantách téměř shodné. Rozměrově se obě varianty liší pouze nepatrně, tyto případné drobné 

rozměrové rozdíly vycházejí z rozdílného konstrukčního řešení každé varianty. Bylo snahou 

zachovat stejný vnější tvar a rozměry, aby zatížení na obě varianty bylo stejné a aby bylo tedy 

možné obě varianty porovnat za stejných podmínek. Obě varianty jsou také navrženy ze 

stejného základního materiálu (S235). 

 

3.1 Varianta č. 1 

Statický výpočet 1. varianty je proveden pro nosnou ocelovou konstrukci hokejového stadionu 

o maximálních půdorysných rozměrech 70x81,5m. Konstrukce je dispozičně rozdělena na 3 

lodi. 

Hlavní loď má rozpětí 40m a délku 81,5m. Půdorysně je hlavní loď složena z obdélníka 

o rozměrech 40x42m a dvou půlkružnic o poloměru cca 20m, které zakončují hlavní loď. Na 

dvě protilehlé strany obdélníka dlouhé 42m navazují boční lodi. Boční lodi mají půdorysné 

rozměry 42x15m. 

Nosný systém střední části je tvořen příčně orientovanými vazbami. Střední část tvoří 8 vazeb 

osově rozmístěných po 6m. Vazba má rozpětí 15 + 40 + 15m. Plnostěnné sloupy výšky 10m jsou 

v patě kloubově uloženy a v hlavě jsou drženy kloubově uloženými rovinnými příhradovými 

vazníky boční lodi. Tato soustava sloupu a vazníku boční lodi tvoří v příčném směru tuhý 

trojúhelník. Na sloupech je uložen prostorový trojboký obloukový příhradový vazník, který 

překlenuje rozpětí hlavní lodi. Vazník působí jako prostý nosník. Stabilita v podélném směru je 

zajištěna příčnými ztužidly s diagonálami účinnými pouze v tahu. 

Vazby půlkruhových konců hlavní lodi jsou tvořeny vetknutými sloupy a kloubově uloženými 

prostorovými vazníky. Sloupy poslední nejkratší vazby jsou kloubově uloženy a tuhost této 

vazby je zajištěna příhradovým stěnovým ztužidlem. 

Vazník hlavní lodi a vazníky boční lodi na sebe navazují tak, aby po montáži opláštění tvořily 

v pohledu oblouk o poloměru cca 50m. 
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Statické schéma 1. varianty 

 

Axonometrie 1. varianty se zvýrazněním hlavních vazeb 

Výkaz materiálu je součástí statického výpočtu 1. varianty. Celková hmotnost konstrukce je 

přibližně 205 tun, nátěrová plocha je 4670 m2, bylo použito 3020 prutů 16 různých průřezů. 
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3.2 Varianta č. 2 

Statický výpočet 2. varianty je proveden pro nosnou ocelovou konstrukci hokejového stadionu 

o maximálních půdorysných rozměrech 70x81,67m. Konstrukce je do jisté míry shodná s první 

variantou. Druhá varianta se liší volbou tvaru vazníků (namísto prostorových trojbokých byly 

použity rovinné s větší výškou vazníku, což s sebou nese jiné statické působení zejména při 

přenosu vodorovných sil v podélném směru budovy) a také se liší uspořádáním půlkruhových 

koncových částí hlavní lodi.  

 

 

 

 

 

 

Statické schéma 2. varianty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axonometrie 2. varianty se zvýrazněním hlavních vazeb 

Celková hmotnost konstrukce je přibližně 217 tun, nátěrová plocha je 4730 m2, bylo použito 

2320 prutů 21 různých průřezů. 
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3.3 Kritéria hodnocení 

 Hmotnost – jedno z klíčových ekonomických kritérií pro volbu varianty. Pro 

zhodnocení variant je uvažováno s konstantní cenou oceli pro každou variantu a není 

zohledněn cenový rozdíl jednotlivých průřezů. Vzhledem k tomu, že v konstrukci 

převažují kruhové trubky, je odhad ceny za kg oceli vyšší, než by tomu bylo 

u klasických otevřených válcovaných průřezů. 

 Pracnost provedení – hlavním kritériem pro vyjádření pracnosti je počet prutů 

v konstrukci. S rostoucím počtem prutů roste počet spojů a roste náročnost provedení 

konstrukce a čas potřebný ke zhotovení konstrukce. Konstrukce je navržena převážně 

z trubek, jejichž styky jsou náročné na výrobu a na přesnost. Předpokládá se úprava 

konců trubek laserovým automatem. 

 Údržba – je vyjádřena nátěrovou plochou, na níž se musí realizovat a obnovovat nátěr. 

 Odhad výsledné ceny – ve výsledné ceně je zahrnuta hmotnost konstrukce násobená 

odhadem ceny za kilogram oceli. Cena za kilogram oceli byla odhadnuta v závislosti na 

pracnosti. Výsledná cena byla použita jako rozhodující faktor pro konečný výběr 

varianty. 

 

3.4 Volba varianty 

 

1. varianta - 
prostorové vazníky 

2. varianta -    
rovinné vazníky 

varianta 2 vzhledem 
k variantě 1 

Hmotnost [t] 205 217 +6 % 

Nátěrová plocha [m2] 4670 4730 +1 % 

Počet prutů [ks] 3020 2320 -23 % 

Počet použitých profilů 16 21 +31 % 

1 kg oceli [Kč]  
(vyjádření pracnosti) 

80 65 -19 % 

Odhad ceny [mil. Kč] 16,4 14,1 -14 % 

 

Poznámka: výpočtový model neobsahoval nulové pruty dolních pásů vazníků, proto byla 

hmotnost konstrukcí o tyto pruty dodatečně navýšena. 

První varianta byla navržena více s ohledem na estetické působení (které, nutno podotknout, je 

velmi subjektivní) a s ohledem na nižší hmotnost, které jsem se už od počátku snažil dosáhnout. 

Nižší spotřeby materiálu bylo dosaženo. 

Druhá varianta byla navržena už od počátku se zaměřením na co největší jednoduchost výroby 

i za cenu těžších profilů. U druhé varianty spatřuji s ohledem na výrobu tyto výhody (týká se 

vazníků hlavní lodi; vazníky boční lodi jsou u obou variant shodné): 
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 Všechny trubkové pásy hlavních vazníků mají stejný vnější průměr trubky a jsou 

skruženy na stejný poloměr (resp. vyskytují se 2 poloměry, protože horní a dolní pás 

jsou soustředné kružnice), proto je možné použít stejné pásové trubky na běžné vazníky 

i na kratší vazníky půlkruhových konců hlavní lodi. Předpokládá se, že skružení trubek 

na stejný poloměr bude levnější než řádově desítky variant různých poloměrů zakřivení. 

 Hlavní výhoda toho, že pásy vazníku tvoří soustředné kružnice je ta, že je možné použít 

diagonály stejné délky (jednotlivé segmenty vazníku jsou rotačně symetrické kolem 

středu zakřivení soustředných pásů). Navíc byly použity i diagonály stejného vnějšího 

průměru lišící se tloušťkou stěny trubky (z toho důvodu je ale nutná důsledná kontrola 

provádění, aby nedošlo k záměně trubek a trubka se slabší stěnou nebyla umístěna blíže 

k podpoře). Usnadnění výroby spočívá v tom, že na laserovém automatu se vyrobí 

řádově stovky naprosto shodných diagonál (délka prutu i křivka řezu), ve srovnání 

s 1. variantou, kde prakticky každá diagonála je jiná. 

 Osový průnik sloupu, vaznice, pásu vazníku a diagonály byl v modelu zvolen do 

jednoho teoretického bodu. Proto na kratší vazníky půlkruhových konců hlavní lodi je 

možné použít stejné vazníky jako běžné vazníky hlavní lodi, pouze zkráceny o 1 resp. 

3 pole (kratší vazníky jsou vlastně výsekem nejdelších vazníků). Tohoto se nepodařilo 

docílit pouze u jednoho vazníku, kde krajní diagonála má jinou délku (v konstrukci se 

ale vyskytují pouze 4 tyto diagonály s rozdílnou délkou oproti ostatním). 

 Rozdíl mezi první a druhou variantou je také ve vaznicích, kdy u 2. varianty mají 

všechny běžné vaznice stejnou délku, což také usnadní výrobu a montáž. 

 Lze předpokládat, že samotná výroba rovinného vazníku v mostárně bude mnohem 

jednodušší než výroba prostorového vazníku. Rovinný vazník lze sestavovat ve 

vodorovné poloze, prostorový vazník vyžaduje podstatně složitější přípravky pro 

samotnou výrobu prvku a manipulaci s ním. 

U 2. varianty je stanoven odhad ceny na 65 Kč/kg oceli kvůli velkému zastoupení trubek, které 

jsou dražší než tyče otevřených průřezů. Měrná cena 1. varianty je přibližně stanovena 

přenásobením měrné ceny 2. varianty v poměru počtu prutů (vyjádření pracnosti). Nátěrová 

plocha obou variant je téměř shodná a na výběr varianty tedy nemá vliv. 

K detailnímu zpracování je vybrána varianta č.2. Přestože její hmotnost je mírně vyšší, lze 

očekávat nižší výslednou cenu a rychlejší a jednodušší výrobu. Všechen další text této technické 

zprávy již pojednává pouze o vybrané variantě a výkresy jsou zpracovány také pouze pro 

vybranou variantu. 
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4 Normativní dokumenty 
Konstrukce byla navržena v souladu s těmito platnými normami: 

 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

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

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

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

sněhem 

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

větrem 

 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn 

 ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování 

styčníků 

 ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: 

Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 

 ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 

 ČSN EN ISO 2553 (013155) Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - 

Svarové spoje 

 ČSN EN ISO 9692-4 (050025) Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch 

 ČSN EN ISO 12944-2 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 

Kromě platných norem byly použity i následující normy a dokumenty: 

 ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN 01 3483 Výkresy kovových konstrukcí 

 VN 73 2615 Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí – Ostrava, Vítkovice, a.s. 

 TP 160 – Mostní elastomerová ložiska 

 ETAG 001 – Kovové kotvy do betonu 

Použitý software: 

 SCIA Engineer 14 a 17 

 IDEA StatiCa 8.2 

 Hilti Profis Anchor 

 AutoCAD 2010 

 MS Office 
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5 Předpoklady návrhu nosné konstrukce 
V rámci statického posouzení byla nosná konstrukce řešena a prověřována dle ČSN EN 1993 na: 

 Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu prosté pevnosti průřezu, ztráty stability prutů 

a konstrukce a pevnosti spojů. Objekt byl navržen na kombinace zatížení, které vyvozují 

nejnepříznivější účinky.  

 Mezní stav použitelnosti s uvážením přetvoření od nejnepříznivějších kombinací 

charakteristických hodnot zatížení. 

Nosná ocelová konstrukce byla dimenzována na následující zatížení: 

 Vlastní tíha ocelové konstrukce – generována softwarem Scia Engineer na základě 

průřezů přiřazených jednotlivým prutům, jejich systémových délek a objemové 

hmotnosti oceli 7850 kg/m3 

 Stálé zatížení od opláštění budovy (stěnový plášť je založen na betonovém soklu a je 

samonosný) 

- Střešní panel hlavní lodi - Kingspan KS1150 FP 0,30 kN/m2 

- Střešní panel boční lodi - Kingspan KS1000 TOP-DEK 0,12 kN/m2 

- Stěnový panel - Kingspan KS1150 NF 0,13 kN/m2 

 Zatížení technickým zařízením, uvažováno odhadem hodnotou 30 kg/m2 

 Klimatické zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou zatížení sk=0,8 kN/m2 

odpovídající lokalitě umístění Opava dle aktuálních podkladů ČHMÚ. 

 Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru vb,0 = 25,0 m/s odpovídající 

větrové oblasti II dle ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A-2013 a kategorie terénu III 

(předměstský terén, vesnice). 

 Zatížení osamělým břemenem a plošné užitné zatížení na střeše (kategorie H) bylo 

uvažováno, ale vzhledem k tomu, že toto zatížení se dle ČSN EN 1991-1-1 3.3.2(1) 

nekombinuje se sněhem, je toto zatížení zanedbatelné, protože vyvozuje malé 

účinky. 

 Stabilitní síly, které vznikají z důvodu, že vazníkům je bráněno ve vybočení. 

Kombinace jsou provedeny dle rovnice (6.10) dle ČSN EN 1990. 

Žádná další zatížení nebyla uvažována a konstrukce na jejich přenos není dimenzována. 

Nebylo uvažováno s nárazem vozidla do konstrukce. 
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6 Popis konstrukčního řešení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osové schéma střechy 
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Osové schéma hlavní příčné vazby v modulech č. 5 až 12 

Jedná se o trojlodní halový objekt s jednou střední hlavní lodí a dvěma bočními loděmi. 

Tvarově je konstrukce dvojose symetrická (konstrukčně nikoliv, protože např. hlavní vazník je 

na každé straně jinak uložen), proto při popisu jedné části nepopisuji i druhou osově 

symetrickou část. Konstrukce je navržena mezi podélnými modulovými osnovami A – B – C - D 

vzdálenými 15 – 40 – 15 m a příčnými modulovými osnovami 1 až 16. 

 

 

Hlavní loď se v půdorysu skládá z obdélníkové části o rozpětí 40m a délce 42m a dvou 

navazujících půlkružnic a poloměru cca 20m. Obdélníkovou část tvoří 8 příčných vazeb 

(moduly 5 až 12) o rozpětí 40m umístěných po osových vzdálenostech 6m. Navazující kruhové 

části tvoří 3 příčné vazby o různém rozpětí (moduly 2,3,4) po osových vzdálenostech 5,3m. 

Obvod je doplněn dvěma sloupy v modulu č. 1 a čtyřmi mezisloupy mezi moduly 1-2 a 2-3. 

Mezisloupy mezi moduly 2 a 3 jsou v hlavě drženy vzpěrkou. 

Příčné vazby v modulech 5 až 12 jsou tvořeny sloupy výšky 10,00m na kterých jsou kloubově 

uloženy příhradové vazníky na rozpětí 40,00m. Sloupy jsou ve směru vazby i ve směru kolmém 

na rovinu vazby kloubové. Tuhost vazby je zajištěna pomocí vazníku boční lodi. Vazník boční 

lodi je šikmý příhradový nosník, který drží sloup v hlavě a zabezpečuje tak tuhost vazby v její 

rovině. Příhradový vazník hlavní lodi je na jedné straně uložen na sloup přes posuvné 

elastomerové ložisko, na druhé straně je uložen přes tangenciální ložisko, působí tedy jako 

prostý nosník. 

Hlavní příhradový vazník je obloukového tvaru. Je navržen z kruhových trubek. Pásy vazníku 

tvoří soustředné kružnice, poloměr zakřivení horního pásu je 50,59m a dolního pásu 47,09m, 

výška vazníku je 3,5m (osově). Vazníky jsou vyplněny diagonálami v kosoúhlé soustavě.  

Příčné vazby v modulech 3 a 4 jsou tvořeny sloupy, které jsou v rovině vazby vetknuté 

a z roviny vazby jsou kloubové. Na nich je kloubově uložen příhradový vazník. Příčná vazba 
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v modulu 2 je tvořena kloubovými sloupy a kloubově uloženým vazníkem. Tuhost této vazby 

v její rovině je zajištěna příhradovými stěnovými ztužidly s diagonálami účinnými pouze 

v tahu, které jsou umístěny v rovině stěny mezi moduly č. 1 a 2. 

Příčné vazby jsou v podélném směru propojeny vaznicemi. Vaznice jsou navrženy jako prosté 

nosníky. K vaznicím ve ztužidlovém poli jsou uprostřed připojeny diagonály příčného ztužidla. 

Dvě linie vaznic tvoří horní pás podélného ztužidla. 

Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují podélná ztužidla v šikmých rovinách diagonál a příčná 

ztužidla. Střešní část příčného ztužidla je příhradový nosník ve střešní rovině, jehož pásy jsou 

tvořeny horními pásy přilehlých vazníků a mezipásové pruty jsou tvořeny vaznicemi a táhly 

Macalloy. Táhla jsou připojena ke všem vaznicím, tedy vzpěrná délka horního pásu je zajištěna 

v místech držení pásu vaznicemi. Stěnová část příčného ztužidla je příhradový nosník v rovině 

stěny, jehož pásy tvoří sloupy, diagonály tvoří táhla Macalloy a svislice je tvořena paždíkem. 

 

 

Vedlejší loď navazuje na obdélníkovou část hlavní lodi. Vedlejší loď má půdorysné rozměry 

15x42m. Vazby (moduly 5 až 12) jsou tvořeny šikmým příhradovým vazníkem, který je na jedné 

straně uložen kloubově na základ a na druhé straně je kloubově uložen na sloup. Vazník boční 

lodi a sloup tvoří tuhý trojúhelník, který zajišťuje stabilitu budovy v příčném směru. 

Vazník boční lodi je tvořen dvěma skruženými trubkovými pásy otočenými proti sobě. Vazník 

boční lodi přibližně navazuje na vazník hlavní lodi a po montáži opláštění tvoří v pohledu 

jeden oblouk. Poloměr zakřivení pásů vazníku je 43,70 a 43,78m, výška vazníku uprostřed 

rozpětí je 1,85m. Diagonály jsou z kruhových trubek. 

Vazníky jsou v podélném směru propojeny vaznicemi průřezu HEA, které jsou uloženy na 

horním pásu vazníku a jsou pootočeny podle místa uložení na vazníku. Vaznice působí jako 

prosté nosníky. Dvě řady vaznic jsou doplněny o vzpěrky. 

Prostorová tuhost je zajištěna podélnými ztužidly a příčnými ztužidly. Funkci podélného 

ztužidla plní 2 řady vzpěrek spuštěných z vaznic. Příčné ztužidlo boční lodi je příhradový 

nosník v rovině horních pásů vazníků boční lodi. Pásy jsou tvořeny přilehlými horními pásy 

vazníků a diagonály jsou tvořeny táhly Macalloy. Vaznice boční lodi tvoří svislice příčného 

ztužidla. Příčné ztužidlo boční lodi není připojeno ke všem vaznicím (2 resp. 3 vaznice jsou 

vždy vynechány), vazník je tedy z roviny vazby držen v uložení na základ, ve vrcholu sloupu 

a ve dvou mezilehlých bodech, zabezpečených příčným ztužidlem. 

 

 



Diplomová práce Technická zpráva Bc. Martin Čech 

 

16 

 

Hlavní sloupy budovy v modulech B5 až B12, C5 až C12 jsou navrženy z profilu HEA240. 

V obou směrech jsou kloubově uloženy. Sloupy v modulech č. 3 a 4 jsou navrženy z profilu 

HEA300 a jsou v patě vetknuté v rovině vazby a kloubově uloženy z roviny vazby. Ostatní 

obvodové sloupy (modul 1 a 2 a mezisloupy) jsou z profilu HEA 240 a jsou v obou směrech 

kloubově uloženy a jsou půdorysně pootočeny tak, že měkká osa průřezu HEA směřuje do 

středu kruhové části haly. Mezisloupy mezi moduly 2 – 3 jsou v hlavě drženy kloubovou 

vzpěrkou z kruhové trubky Ø88,9x5, která je ukotvena ve střeše k hornímu pásu vazníku 

v modulu č. 3. 

Vazník hlavní lodi je tvořen skruženými trubkovými pásy a diagonálami z trubek. Horní pás je 

navržen z kruhové trubky Ø219,1x10. Dolní pás je navržen z trubek Ø219,1x8 a Ø219,1x10. 

Trubka se silnější stěnou je navržena v krajních částech vazníku s ohledem na namáhání 

povrchu pásu od osových sil v diagonálách. Diagonály jsou navrženy z kruhových trubek 

vnějšího průměru 114,3mm a tlouštěk stěn 8, 6,3 a 4mm dle působících sil. Diagonály jsou ve 

styčnících opracovány do příslušného tvaru řezu a svařeny koutovými a tupými svary. Vazník 

je rozdělen na 3 montážní dílce, horní pás je spojen pomocí čelních desek, dolní pás je spojen 

pomocí přírubového spoje se 6 šrouby a diagonála je připojena pomocí styčníkových plechů 

s uspořádáním do vidličky. Aby se zabránilo klenbovému chování obloukového vazníku 

a z toho vyplývajícím vodorovným silám, je vazník na jedné straně uložen na sloup pomocí 

posuvného elastomerového ložiska. Na druhé straně je uložen pomocí tangenciálního ložiska 

pro umožnění pootočení. Vazník tedy působí jako prostý nosník uložený na sloupech. 

Vazník boční lodi je tvořen skruženými trubkovými pásy a diagonálami z trubek. Horní pás je 

z trubky Ø168,3x8 a dolní pás z trubky Ø 139,7x8. Diagonály z trubky Ø76,1x5 jsou ve 

styčnících opracovány do příslušného tvaru řezu a svařeny koutovými a tupými svary. Vazník 

je rozdělen na 2 montážní dílce, pásy jsou spojeny pomocí přírubového spoje se 6 šrouby a 

diagonála je připojena pomocí styčníkových plechů. 

Vaznice hlavní lodi jsou navrženy z obdélníkového uzavřeného profilu. Jsou navrženy 3 různé 

průřezy s ohledem na využití vaznic (kratší vaznice jsou menšího profilu 200x100x5 oproti 

běžným vaznicím 200x120x6,3, ztužidlové vaznice mají silnější stěnu oproti běžným vaznicím – 

200x100x10). Vaznice jsou navrženy jako prosté nosníky a jsou co nejvíce zapuštěny mezi 

vazníky. Vaznice vyčnívají nad povrch vazníku 30mm tak, aby byl zajištěn prostor pro průhyb 

pláště. Střešní plášť je k vaznicím připojen prostřednictvím přivařeného plechu a samořezného 

šroubu tak, aby samořezný šroub nebyl zašroubován do vzduchotěsně uzavřené vaznice 

uzavřeného obdélníkového průřezu. K vaznicím, které jsou součástí ztužidlového pole, jsou 

uprostřed připojeny diagonály ztužidla. 

Vaznice boční lodi jsou navrženy z profilu HEA180 a jsou uloženy na trubkový pás vazníku 

pomocí krátkého profilu UPE a úhelníku. Horní dvě vaznice HEA180 jsou doplněny o úpalek 

tyče IPE160 pro vyrovnání výškového rozdílu mezi vazníkem boční lodi a vazníkem hlavní 

lodi. 
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Podélné ztužidlo hlavní lodi stabilizuje dolní pásy vazníků. Jsou navržena 2 podélná ztužidla 

v šikmých rovinách diagonál. Dolní pás ztužidla je z kruhové trubky Ø114,3x4, diagonály 

ztužidla jsou z kruhových trubek Ø88,9x5 a Ø114,3x4 dle působících sil. Horní pás ztužidla je 

tvořen vaznicí. Funkci podélného ztužidla boční lodi plní 2 roviny vzpěrek v šikmých rovinách 

diagonál. Vzpěrky z tyče průřezu L60x5 jsou uloženy kloubově na trubkový spodní pás 

vazníku boční lodi a na vaznici HEA180. 

Diagonály příčného ztužidla střechy hlavní lodi jsou tvořeny táhly Macalloy M36 z oceli S520. 

Diagonály příčného střešního ztužidla boční lodi, stěnové části příčného ztužidla a stěnového 

ztužidla mezi moduly 1 a 2 jsou navrženy z táhla Macalloy M20 z oceli S460. Všechna táhla jsou 

navržena s vyloučením tlaku a jsou opatřena napínákem. Táhla se mezi sebou vykříží pomocí 

systémového dílce Macalloy „cross coupler“. 

Čelní stěna boční lodi je tvořena kloubově uloženými sloupy IPE220 a paždíky. Sloupy mají 

v hlavě oválnou díru pro umožnění průhybu vazníku. Sloupy čelní stěny jsou ve vrcholu 

opřeny do krajního vazníku v místech, kde je vazník držen příčným ztužidlem.  

Paždíky jsou navrženy z profilů IPE160 a IPE200 s ohledem na délku a zatížení paždíku. 

Paždíky, které tvoří svislici ztužidla, jsou z profilu HEA180. Některé paždíky mají na jednom 

konci oválnou díru tak, aby bylo zabráněno klenbovému působení střechy a vytvoření taženého 

prstence z paždíků a vaznic po obvodu budovy. Blíže je o tomto pojednáno ve statickém 

výpočtu 2. varianty v části „Výpočtový model“. 

 

 

Střešní plášť hlavní lodi je tvořen střešními sendvičovými panely Kingspan KS1150 FP 

tl. 150mm. Panely překlenují vzdálenost 2,57m a jsou kladeny na vaznice jako prosté nosníky. 

Panely jsou kotveny k plechu, který je přivařen z boku k vaznici uzavřeného průřezu. Kulová 

část střechy bude složena z jednotlivých segmentů panelů uložených mezi vaznicemi. Panely 

budou nakonec z horní strany překryty PVC fólií. Skladební šířka panelů je 1,15m. 

Střešní plášť boční lodi je tvořen panely Kingspan KS1000 TOP-DEK tl. 100mm, který je 

vhodný pro obloukové střechy, protože ho lze ohnout. Panely překlenují vzdálenost 1,80m, jsou 

ohnuty a uloženy jako spojité nosníky. Maximální délka panelu je 12m, po délce bude střešní 

plášť sestávat ze 2 panelů. Panely jsou kladeny vlnami směrem dolů a z horní strany jsou 

opatřeny PVC fólií. Dilatace mezi hlavní a boční lodí, související s posunem hlavní lodi na 

posuvném ložisku, bude vyřešena klempířskými výrobky. Modulová šířka panelů je 1,0m. 

Obvodový stěnový plášť je ze stěnového sendvičového panelu Kingspan KS1150 NF tl. 120mm. 

Panely jsou kladeny ve svislém směru, jsou kotveny do paždíků a překlenují vzdálenost 4,5m 

mezi paždíky. Ve spodní části jsou panely uloženy na betonovém soklu. Skladebná šířka panelů 

je 1,0 nebo 1,15m. Panely jsou doplněny systémovými prosvětlovacími panely Kingspan. 
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Základové konstrukce projekt neřeší, ale předpokládá se založení na základových patkách 

z betonu C16/20 nebo vyšší pevnosti. Podlití sloupů cementovou maltou stejné nebo vyšší 

pevnosti. Všechny předem zabetonované šrouby budou osazeny do projektované polohy 

pomocí montážních šablon z úhelníků. Tolerance osazení předem zabetonovaných šroubů ve 

vodorovném směru je 20mm, přípustná odchylka povrchu betonové patky ve svislém směru je 

10mm. Po montáži sloupů se všechny kapsy patek, v nichž by se mohly držet nečistoty, vyčistí 

a zabetonují. 

Uložení hlavních sloupů budovy HEA240 v modulech č. 1,7,8,9,10,16 je řešeno obousměrně 

kloubově (kotvení K1). Kotvení je navrženo pomocí patní desky P20 s dvěma zvětšenými 

otvory pro šrouby M24. Kotevní šrouby jsou předem zabetonovány a opatřeny kotevní hlavou, 

protože přenášejí tahové síly od sloupu. Zvětšený otvor v patní desce se překryje plechem, 

který se přivaří na montáži obvodovým svarem. Plech pro překrytí musí překrýt celý otvor 

a jeho velikost se upraví na montáži. Ze spodní části patního plechu je přivařena smyková 

zarážka z krátkého profilu IPE160. 

Kotvení K2 v modulech č. 5,6,11,12 je kloubové kotvení hlavních sloupů HEA240 ve 

ztužidlovém poli. Kotvení je stejné jako kotvení K1, pouze je doplněn přípoj táhla (táhlo je 

připojeno k pásnici sloupu proto, aby se vykřížilo s paždíkem, který probíhá v prostoru mezi 

sloupy). Smyková zarážka je posunuta blíže k okraji patní desky pro snížení excentricity mezi 

tahovou sílou v táhle a horizontální reakcí působící ve smykové zarážce. 

Kotvení K3 a kotvení K3a řeší kloubové uložení sloupů HEA240 v poli stěnového ztužidla 

mezi moduly č. 1 a 2 . Kotvení jsou stejná jako kotvení K2, pouze táhlo je připojeno k plechu 

P15, který je pod úhlem připojen tupým svarem k pásnici sloupu. 

Kotvení K4 a K4a řeší kloubové uložení vazníků boční lodi na základ v modulech č. 5 až 12. 

Kotvení je řešeno pomocí patní desky P20 se dvěma zvětšenými otvory pro šrouby M24. 

Zvětšený otvor v patní desce se překryje plechem a ten se přivaří obvodovým svarem na 

montáži. Vodorovné síly jsou přenášeny smykovou zarážkou z krátkého profilu HEB180. 

Kotvení K4 je doplněno plechem P15 pro připojení táhla ztužidla, kotvení K4a je bez tohoto 

plechu. 

Sloupy HEA300 v modulech č. 3,4,13,14 jsou v rovině vazby vetknuté a ve směru z roviny 

vazby kloubové (kotvení K5). Kotvení je navrženo pomocí patní desky P25 se dvěma hlavními 

podélnými výztuhami P15. Patní deska je vybavena dvěma otvory pro podlití. Na každé straně 

ocelové patky jsou doplněny dvě příčné výztuhy P10, mezi nimiž jsou osazeny na každé straně 

dva předem zabetonované kotevní šrouby M27. Příčné výztuhy jsou z horní strany doplněny 

krycím plechem P10. V patní desce a v krycím plechu jsou zvětšené otvory pro osazení šroubu. 

Zvětšené otvory pro šrouby jsou překryty silným krycím plechem P25, jehož velikost se upraví 

na montáži a přivaří se obvodovými svary. Po montáži sloupu se kapsa mezi kotevními šrouby 

vylije betonem. Vodorovné síly jsou přenášeny smykovou zarážkou z IPE160. 
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Čelní sloupky boční lodi (K6) jsou kloubově kotveny pomocí patní desky a dvou chemických 

kotev HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F M24. Otvory v patním plechu jsou standardní, kotevní 

otvor je vrtán dodatečně. V patě sloupu nepůsobí velké síly, a tudíž postačí přenos 

vodorovných sil kotevními šrouby. 

7 Popis statického řešení 

Statická analýza nosné ocelové konstrukce byla provedena metodou konečných prvků 

v programu Scia Engineer 14. Výpočtem byl analyzován prostorový prutový model na účinky 

zatížení uvedených v části 5. Byl proveden nelineární výpočet z důvodu vyloučení tlaku 

v táhlech. Výpočet byl proveden kdo každou kombinaci zatížení, nikoliv pro zatěžovací stavy. 

V uvedeném softwaru byl vytvořen výpočtový model, byly vypočteny vnitřní síly a prvky 

posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 

Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti bylo provedeno v souladu s platnou 

normou ČSN EN 1993 „Navrhování ocelových konstrukcí“. 

Podrobný popis výpočtového modelu prutové konstrukce je uveden ve statickém výpočtu 

2. varianty v části „Výpočtový model“. 

8 Materiál 

 Veškeré nosné prvky mimo táhla ztužidel a styčníkové plechy pro připojení táhel (větší 

tloušťky než 27,5mm) jsou navrženy z oceli S235 JR. Jakost určena dle normy ČSN EN 

1993-1-10 „Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou“ pro referenční teplotu 

konstrukce TED=-35°C pro prvky do tloušťky 27,5mm. 

 Styčníkové plechy pro připojení táhel Macalloy M36 mají tloušťku 30mm a jsou z oceli 

S235 J0. 

 Tangenciální ložisko S235 J0 

 Elastomerové ložisko Freyssinet typ D 150x200x30mm s PTFE deskou 

 Kluzná deska ložiska AISI 304 

 Táhla střešní části příčného ztužidla hlavní lodi jsou z oceli S520 (Macalloy M36) 

 Táhla stěnových ztužidel a táhla příčného ztužidla bočních lodí jsou z oceli S460 Q 

(Macalloy M20). 

 Předpokládá se provádění svarů elektrickým obloukem (automatem a ručně), volba 

svařovacích elektrod dle ČSN 1090-2 

 Šrouby jakosti 5.6 a 8.8 – pozinkované 

 Kotevní šrouby  

o K1, K2, K3, K3a, K4, K4a – Ø24 – 400 – S235 JR se závitem M24 délky 80mm 

a s kotevní hlavou 
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o K5 – Ø27 – 650 – S235 JR se závitem M27 délky 90mm a s kotevní hlavou 

o K6 – kotvy HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F (5.8) M24-250 do vyvrtaných otvorů 

v patce 

 Základy beton C16/20 nebo vyšší pevnost 

 Podlití sloupů cementovou maltou stejné nebo vyšší pevnosti jako beton základů 

9 Ochrana proti korozi a požáru 

Všechny nátěry a ochrana proti korozi musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944-2 

pro kategorii korozní agresivity C2. 

Požadavky na požární odolnost konstrukce stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem, pokud tak PBŘ stanoví. 

Na konstrukci bude proveden: 

 Základní protikorozní nátěr 

 Vrchní nátěr 

Životnost nátěru se požaduje min. 15 let. Všechny nátěry budou provedeny v dílně, na montáži 

budou provedeny pouze nátěry v místech spojů (např. v místech montážních svarů), po 

montáži je také nutné zkontrolovat nátěr a opravit poškození nátěru (zejména v místech spojů). 

10 Montáž konstrukce 

Montáž bude provedena pomocí několika autojeřábů s patřičnou nosností a dosahem a pomocí 

zvedacích plošin pro pracovníky.  Před začátkem montáže musí být převzato staveniště se 

zaměřenými polohovými body. Musí být zhotoveny betonové patky s dostatečnou pevností 

a přesností a v nich zabetonovány kotevní šrouby s požadovanou geometrickou přesností. 

Během montáže je potřeba stále kontrolovat geometrii konstrukce pomocí geodetických metod. 

 

Postup montáže: 

 Vztyčí se sloupy B5 a B6 (dva sloupy ve ztužidlovém poli). Protože jsou 

kloubové, je nutno držet je jeřábem nebo je montážně ztužit v obou směrech. 

 Provede se stěnové ztužení mezi vztyčenými sloupy (paždíky + táhla). Sloupy 

je stále nutné držet v rovině kolmé na rovinu smontovaného ztužidla. 
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 Na montážní plošině se ze dvou dílců smontují vazníky boční lodi, 

osadí se na základ a na sloup. 

 Mezi vazníky boční lodi se osadí ztužení (vaznice + táhla + vzpěrky). 

Tím se získá stabilní celek. 

 

 

 

 Totéž se provede na druhé straně budovy.  

 

 

 

 Následně se vztyčí sloupy 

v dalších modulových osách, 

osadí se další vazníky boční 

lodi. Sloupy se připojí k tuhému 

celku pomocí paždíků, vazníky 

se připojí pomocí vaznic 

a vzpěrek. 

 

 

 

 

 Dokončí se konstrukce bočních 

lodí, dopnou se táhla ztužidel, 

konstrukce se zaměří a vyrovná 

pro montáž vazníků hlavní lodi. 

 

 

 Na montážní plošině se smontují 

2 vazníky hlavní lodi, každý ze 3 

dílců. Vazníky se zvednou a osadí 

na vrcholy sloupů v modulech č. 5 

a 6. Vazníky musí být stále drženy 

jeřáby, dokud se nepropojí 

vaznicemi, táhly ztužidla 

a podélným ztužidlem.  
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 Těžiště vazníku je nad spojnicí podpor, samostatný vazník by se tedy 

mohl samovolně sklopit. 

 Horní pás vazníku nepřenese vzpěr ve směru z roviny vazby od vlastní 

tíhy bez zabezpečení pevných bodů pomocí ztužidla. 

 Vazník tedy nemůže být instalován jako samostatný prvek, ale musí být 

montován minimálně po dvojicích za současného propojení vaznicemi, 

táhly ztužidla a podélným ztužidlem, až poté je možné uvolnit vazníky ze 

závěsů jeřábů. 

 

 Smontuje se další vazník, uloží 

se na sloupy a připojí se 

vaznicemi a podélným 

ztužidlem. 

 Tímto způsobem se pokračuje 

dále, až se osadí všechny 

vazníky v modulech č. 5 až 12 

včetně ztužidel. 

 

 Vztyčí se vetknuté sloupy 

v modulu č. 4 a připojí se 

pomocí paždíků ke konstrukci.  

 Na vetknuté sloupy se osadí 

vazník a připojí se ke konstrukci 

vaznicemi a podélným 

ztužidlem. 

 Totéž se provede v modulu č. 3. 

 

 Vztyčí se obvodové sloupy ve 

ztužidlovém poli a osadí se 

stěnové ztužidlo (paždíky 

a táhla). Ve směru kolmém ke 

ztužidlu musí být sloupy 

drženy montážím ztužením. 
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 Na sloupy v modulu č. 2 se 

osadí vazník a připojí se ke 

konstrukci vaznicemi 

a podélným ztužidlem. 

 

 

 

 

 

 Doplní se ostatní obvodové 

sloupy a připojí se pomocí 

paždíků, vaznic a vzpěrky ke 

konstrukci. 

 Doplní se všechny vaznice 

a paždíky. 

 

 

 

 Sloupy čelní stěny se 

namontují pomocí chemické 

kotvy a přišroubují se ke 

krajnímu vazníku. Čelní 

stěny se doplní paždíky. 

 

 

 

 

 Montáž opláštění (střešní a stěnový plášť), montáž výplní otvorů, dokončovací práce. 

 Po osazení všech stálých zatížení se provede rovnoměrné dopnutí táhel. 
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11 Výkaz materiálu 

Ekonomické ukazatele: 

Celková hmotnost NOK      220,4 𝑡𝑢𝑛 

Hmotnost NOK vztažena na 1 𝑚2 půdorysné plochy  
220400

4196,6
= 𝟓𝟐, 𝟓 𝒌𝒈/𝒎𝟐 

Hmotnost NOK vztažená na 1 𝑚3 obestavěného prostoru  
220400

43768
= 5,0 𝑘𝑔/𝑚3 

Orientační cena NOK vztažená na 1 𝑚2 půdorysné plochy  
14100

4196,6
= 3360 𝐾č/𝑚2 

Orientační cena NOK vztažená na 1 𝑚3 obestavěného prostoru 
14100

43768
= 320 𝐾č/𝑚3 

Název prvku Materiál Průřez dl. (m) kg/m m
2
/m Σ m

2
 Σ kg 

Hlavní vazník - horní pás S235 JR TR Ø 219,1x10 532,1 51,6 0,688 366,1 27456 

Hlavní vazník - dolní pás - kraj S235 JR TR Ø 219,1x10 223,3 51,6 0,688 153,6 11522 

Hlavní vazník - dolní pás - střed S235 JR TR Ø 219,1x8 311,1 41,7 0,688 214,0 12973 

Hlavní vazník - diagonála 1 (kraj) S235 JR TR Ø 114,3x8 177,7 21,0 0,359 63,8 3732 

Hlavní vazník - diagonála 2 S235 JR TR Ø 114,3x6,3 564,4 16,8 0,359 202,6 9482 

Hlavní vazník - diagonála 3 (střed) S235 JR TR Ø 114,3x4 802,0 10,9 0,359 287,9 8742 

Vazník boční lodi - horní pás S235 JR TR Ø 168,3x8 290,0 31,6 0,529 153,4 9164 

Vazník boční lodi - dolní pás S235 JR TR Ø 139,7x8 291,0 26,0 0,439 127,7 7566 

Vazník boční lodi - diagonála S235 JR TR Ø 76,1x5 473,6 8,8 0,239 113,2 4168 

Vaznice hlavní lodi - běžná S235 JR TR 4HR 200x120x6,3 765,0 30,1 0,640 489,6 23027 

Vaznice hlavní lodi - ztužidlová S235 JR TR 4HR 200x120x10 204,0 46,2 0,640 130,6 9425 

Vaznice hlavní lodi - koncová S235 JR TR 4HR 200x100x5 381,9 22,5 0,600 229,1 8593 

Vaznice boční lodi S235 JR HEA 180 840,0 35,6 1,019 856,0 29904 

Hlavní sloup a obvodový sloup S235 JR HEA 240 320,0 60,3 1,370 438,4 19296 

Sloup vetknuté vazby S235 JR HEA 300 80,0 88,7 1,720 137,6 7096 

Čelní sloupek boční lodi S235 JR IPE 220 44,9 26,2 0,848 38,1 1176 

Okapová vzpěrka S235 JR TR Ø 88,9x5 17,0 10,4 0,279 4,7 177 

Příčné ztužidlo - střecha hlavní lodi S520 Macalloy M36 252,8 7,1   0,0 1795 

Příčné ztužidlo - boční loď a stěny S460 Q Macalloy M20 450,1 2,2   0,0 990 

Podélné ztužidlo - dolní pás S235 JR TR Ø 114,3x4 148,7 10,9 0,359 53,4 1621 

Podélné ztužidlo - diagonála 1 S235 JR TR Ø 88,9x5 168,5 10,4 0,279 47,0 1752 

Podélné ztužidlo - diagonála 2 S235 JR TR Ø 114,3x4 74,5 10,9 0,359 26,7 812 

Vzpěrka boční lodi S235 JR L60x5 135,7 4,6 0,233 31,6 624 

Paždík - běžný 1 S235 JR IPE 200 315,9 22,4 0,768 242,6 7076 

Paždík - běžný 2 S235 JR IPE 160 438,8 15,8 0,622 272,9 6933 

Paždík - ztužidlový S235 JR HEA 180 46,6 35,6 1,019 47,5 1659 

POVRCH CELKEM [m
2
]   4728   

HMOTNOST CELKEM [t]   216,76 

+ 1,7% svary dle ČSN 01 3483             3,68 

              220,4 
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