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Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové sportovní haly 

v Lužicích. Objekt má půdorysné rozměry 37,12x51 m a výšku 12,8 m. Nosnou konstrukci tvoří 

příhradové obloukové vazníky, kloubově uložené na vetknutých sloupech. Příčné vazby jsou vzdálené 

6 m a jsou propojeny vaznicemi, paždíky a systémem ztužidel, který zajišťuje prostorovou tuhost. 

Prvky jsou z oceli S235, opláštění je provedeno sendvičovými panely.  

Sportovní hala, ocelová konstrukce, nesymetrická příčná vazba, příhradový obloukový vazník, kotvení 

sloupů, válcované profily, ztužidla, svařované spoje, styčníky  

The subject of this bachelor’s thesis is the design and assessment of main load-bearing elements 

of the steel structure of sport hall in Lužice. The building is of rectangular plan of dimensions 

37,12x51 m and height 12,8 m. The load-bearing structure consists of arched truss girders, which are 

pin-supported by fixed columns. The distance between main trusses is 6 m and they are connected 

by purlins and girts. The spatial rigidity of the structure is ensured with a system of bracings. The 

structure elements are made of steel class S235, the cladding consists of sandwich panels.  

Sport hall, steel structure, asymmetric truss, arched truss girder, column anchorage, rolled profiles, 

bracings, welded connections, joints  
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Abstrakt práce  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové 

sportovní haly v Lužicích. Objekt má půdorysné rozměry 37,12,3x51 m a výšku 

12,8 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradové obloukové vazníky, kloubově 

uložené na vetknutých sloupech. Příčné vazby jsou vzdálené 6 m a jsou 

propojeny vaznicemi, paždíky a systémem ztužidel, který zajišťuje prostorovou 

tuhost. Prvky jsou z oceli S235, opláštění je provedeno sendvičovými panely.  



 
 

Abstrakt práce 

v anglickém jazyce  

The subject of this bachelor’s thesis is the design and assessment of main load-

bearing elements of the steel structure of sport hall in Lužice. The building is 

of rectangular plan of dimensions 37,12x51 m and height 12,8 m. The load-

bearing structure consists of arched truss girders, which are pin-supported 

by fixed columns. The distance between main trusses is 6 m and they are 

connected by purlins and girts. The spatial rigidity of the structure is ensured 

with a system of bracings. The structure elements are made of steel class S235, 

the cladding consists of sandwich panels.  

Klíčová slova  Sportovní hala, ocelová konstrukce, nesymetrická příčná vazba, příhradový 

obloukový vazník, kotvení sloupů, válcované profily, ztužidla, svařované spoje, 

styčníky  
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Úkolem této práce byl návrh ocelové nosné konstrukce multifunkční sportovní haly. Zájmová lokalita 

se nachází v obci Lužice na Hodonínsku. Vzhledem k tomu, že v hale je uvažováno provozování více 

sportů, byl požadavek na orientační půdorysné rozměry 30x50 m. 

 

 

Z potřebných prostor pro jednotlivá hřiště (uvažováno je hraní florbalu, házené, basketbalu, volejbalu 

a jiných halových sportů) a optimalizace tvaru objektu byla navržena konstrukce o půdorysných 

rozměrech 37,12x51 m. Výška nejvyššího bodu střechy je 12,8 m od projektové nuly. Vnitřní rozměry 

haly použitelné pro hřiště jsou 27,65x47,7 m (včetně plochy pro místa na sezení). Světlá výška 

v nejnižším místě (u svislých sloupů) je 5,22 m, nejvyšší 10,145 m (uprostřed rozpětí haly).  

Vchod do haly je uvažován v jednom ze štítů. Zastřešení je navrženo z příhradových obloukových 

vazníků a plnostěnných prostých vaznic. Vazníky jsou kloubově uložené na sloupy, které jsou v příčném 

směru vetknuté, v podélném uloženy kloubově. Sloupy při jedné podélné stěně jsou svislé a kratší, při 

druhé delší a šikmé (svírají s vodorovnou rovinou úhel 68°). Střecha vystupuje za šikmé sloupy 

s převislým koncem délky 5 m. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 m. 

 

 

Na ocelové konstrukční prvky je použita ocel třídy S235JR+AR, pouze patní desky pro kotvení sloupů 

jsou z ocele třídy S355JR+AR. Šrouby použité na spoje a přípoje jsou z ocele pevnostní třídy 4.6. Sváry 

jsou provedeny elektrodami E-R 117. Vysokopevnostní kotevní šrouby jak sloupů, tak i mezisloupků, 

jsou z ocele třídy 8.8, jištěny chemickými kotvami od firmy HILTI. 

Přesný návrh a dimenzování základových patek nebyl proveden. Při výpočtu kotvení sloupů však byla 

stanovena třída betonu jako C25/30, včetně minimálních rozměrů patek (za předpokladu patek 

z prostého betonu). Na podlití bude použita cementová malta třídy M10.  

 

 

 
Byl sestrojen prostorový prutový model pomocí programu Dlubal RFEM. Z něj byly získány vnitřní síly 

na prutech, orientačně hlídány deformace a předběžně určeny průřezy jednotlivých prvků. Schéma 

modelu, stejně jako výstupový protokol z programu je veden jako samostatná příloha. 

U některých prvků a dílčích posudků byl proveden pouze ruční výpočet. Pokud bylo provedeno 

porovnání hodnot z ručního výpočtu a z výstupu z programu, jsou obě hodnoty uvedeny ve statickém 

výpočtu. 



 

 
 

 Průřezy

 3: QRO 220x10 ( za tepla); Ocel S 235

 4: QRO 180x10 ( za tepla); Ocel S 235

 5: QRO 90x5 ( za tepla); Ocel S 235

 6: IPE 180; Ocel S 235

 7: QRO 40x4 ( za tepla); Ocel S 235

 8: HEB 500; Ocel S 355

 10: RO 76.1x4.0 (za tepla); Ocel S 235

 11: U 220; Ocel S 235

 12: IPE 300; Ocel S 235

 13: RO 76.1x4.0 (za tepla); Ocel S 235

 14: RD 40; Ocel S 235

 15: HEB 450; Ocel S 355

Izometrie

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 
Zatížení je podrobně stanoveno ve statickém výpočtu. 

Vlastní tíha prvků je generována automaticky programem 

RFEM. Jako ostatní stálé zatížení se uvažuje vlastní tíha 

sendvičových panelů tvořících střešní plášť. Obvodový 

plášť bude usazen na předsazený základový práh, aby 

vlastní tíhou nezatěžoval paždíky.  

Zbylá zatížení byla stanoveno dle normy ČSN EN 1991 – 

Zatížení konstrukcí. Užitné zatížení bylo uvažováno pro 

střechy kategorie H (nepochozí, nepřístupné), působící na 

maximální ploše 10 m2. Byly pro něj vytvořeny celkem 

čtyři zatěžovací stavy, aby mohla být nalezena nepříznivá 

poloha (na kraji a uprostřed vazníku, na kraji a uprostřed 

vaznice). 

Dle mapy sněhových oblastí přísluší Lužicím sněhová oblast I. Dle mapy větrových oblastí byla určena 

větrová oblast II. Jelikož je konstrukce nesymetrická, bylo potřeba ověřit účinky ze všech směrů. Na 

střeše nejsou uvažovány sněhové zachytávače. Pro stanovení zatížení sněhem se střechy uvažovala 

jako válcová.  

Při ručním výpočtu byly k získání návrhových účinků pro MSÚ použito kombinačních vět 6.10a a 6.10b 

z normy ČSN EN 1990. Pro hodnoty pro MSP se využila rovnice 6.14a. Při výpočtu v programu RFEM 

byla použita lineární analýza. 

 

 

 
Vaznice jsou řešeny jako plnostěnné prosté nosníky profilu IPE180 s rozpětím 6 m. Jsou kloubově 

uloženy na vaznících nad styčníky výplňových prutů. Střešní plášť je uvažován jako netuhý. Kvůli tomu 

jsou navržena táhla kruhového profilu KR32 v polovině rozpětí vaznic.  

zatěžovací

stav
zatížení

ZS1 stálé

ZS2 užitné uprostřed

ZS3 sníh plný

ZS4 sníh levý

ZS5 sníh pravý

ZS6 vítr příčný levý

ZS7 vítr příčný pravý

ZS8 vítr podélní přední

ZS9 vítr podélný zadní

ZS10 užitné na kraji

ZS11 užitné uprostřed vaznice

ZS12 užitné na kraji vaznice



 

 
 

 
Vazník je navržen jako příhradový parabolický oblouk. Dolní a horní pás jsou od sebe vzdáleny 

konstantní vzdáleností 2,1 m (vztaženo k osám pásů), svislice jsou k pásům radiální. Kvůli tomu není 

vzdálenost styčníků na horním a dolním pásu stejná. Styčníky vazníků jsou svařované, kvůli zajištění 

kloubovému efektu jsou vazníky na sloupy uloženy a zajištěny šroubovými spoji (přípoje na oba sloupy 

jsou ve výkresové dokumentaci znázorněny v detailech). Všechny pruty vazníku jsou čtvercových 

uzavřených profilů. Vybrané styčníky byly posouzeny dle ČSN EN 1993-1-8: Navrhování styčníků na 

vybrané způsoby porušení podle kritérií styčníku. 

 

 

 
K zajištění prostorové tuhosti je navržen systém ztužidel. Všechna jsou příhradová a navržená z trubek 

TR KR76,1x4. Jedno příčné větrové ztužidlo (ve stěnách i v rovině střechy) se nachází u každého štítu. 

Na ně se napojuje podélné ztužidlo, které zajišťuje spodní pásy vazníku. Kvůli táhlům ve vaznicím bylo 

potřeba zřídit i okapová ztužidla, aby bylo možno táhla uchytit. 

 

 
Paždíky profilu UPE220 jsou jako prosté nosníky pomocí šroubů kloubově uloženy na sloupech (ve 

štítech pak na mezisloupcích). Vzdálenost mezi nimi je 2 m. 

 

 
Svislé sloupy profilu HEB450 délky 7,63 m jsou průběžné až k hornímu pásu vazníku. Dolní pás se k nim 

napojuje šroubem v prodlouženém otvoru (kloubové posuvné připojení). Šikmé sloupy profilu HEB500 

délky 8,33 m podpírají vazníky zespodu a ty jsou na ně shora osazené. Ve štítech podporují paždíky 

mezisloupky profilu IPE300.  

 

 
 Kotvení je provedeno pomocí systému HILTI. Vysokopevnostní kotevní šrouby HIT-V (8.8) jsou osazeny 

dodatečně, po zatvrdnutí základových patek, na chemickou kotvu HIT-HY 200-A. Svislé sloupy jsou 

kotveny čtyřmi šrouby M27, šikmé čtyřmi M30, mezisloupky pouze dvěma M12. Na přenos smykových 

sil jsou zespod každého základového plechu přivařeny smykové zarážky z profilu IPE140. 

   

 

 

 

prvek horní pás dolní pás svislice diagonála

profil TR 4HR220x10 TR 4HR180x10 TR 4HR50x4 TR 4HR90x5



 

 
 

 
Střešní plášť je tvořen sendvičovými střešními panely KINGSPAN KS1000 TOP-DEK tl. 130 mm (je možno 

je vyrobit v určité míře zakřivené, podle poloměru střechy) a nesen vaznicemi. Stěnové sendvičové 

panely KINGSPAN KS1000 AWP tl. 120 mm upevněné na paždících pak tvoří obvodový plášt. 

 

 

 
Ocelová konstrukce bude vyrobena podle ČSN EN 1090-2, stanovená třída provedení je EXC3. Montáž 

haly se provádí od ztužidlových polí. V tomto případě ji tedy lze stavět od obou konců zároveň. Pro 

účely dopravy jsou vazníky rozděleny na 4 montážní dílce. Žádný není delší než 12 m, tudíž by neměl 

být problém s běžnou dopravou. Dílce budou spojeny montážními svary tupými V svary s plným 

průvarem, které budou následně přebroušeny. Na horních pásech budou přivařeny úchyty pro 

upevnění vaznic. Sloupy budou dodány vcelku s už přivařenými patními deskami se smykovými 

zarážkami. 

 

 
a) Výkopové a betonářské práce, zhotovení základových patek. Při betonáži je nutné vytvořit kapsy pro 

budoucí smykové zarážky. 

b) Spojení montážních dílců do celých vazníků. 

c) Do patek se vyvrtají otvory pro kotevní šrouby dle výkresů kotvení a osadí kotevní šrouby. 

d) Na distanční podložky (aby bylo možné patní desky podlít) osadíme sloupy. 

e) Zhotovíme podlití cementovou maltou. Provedeme rektifikaci a doladíme polohu sloupu. 

f) Na zakotvené sloupy namontujem vazníky. Vytvoříme nejdřív dvě příčné vazby ve ztužidlovém poli, 

zajistíme je montážními podpěrami. 

g) Osazení ztužidel, vaznic a paždíků.  

h) Montáž dalších příčných vazeb, včetně montážního podepření. Podpěry můžeme odstraňovat 

teprve až je vazba spojena do celku. 

i) Po smontování skeletu můžeme připevňovat opláštění. 

 

 



 

 
 

 

Konstrukční prvky budou chráněny dvojitým antikorozním nátěrem SikaCor Steel Protect VHS Rapid. 

Odstín povrchového nátěru bude upřesněn dle přání investora. Kotevní šrouby jsou chráněny 

žárovým pozinkem (min. 43 µm).  

 

 

Konstrukce musí být pravidelně udržována po celou dobu životnosti. Minimálně jednou za 5 let je 

potřeba provést kontrolní prohlídky odbornou způsobilou osobou.  

 

 

Profil 
Délka celkem 

[m] 
Hmotnost 
[ks, kg/m] 

Hmotnost celkem 
[kg] 

IPE160 171,00 18,8 3214,80 

KR32 267,77 8,31 2225,17 

TR 4HR220x10 349,45 65,1 22749,20 

TR 4HR180x10 317,03 52,5 16644,08 

TR 4HR90x5 430,86 13,1 5644,27 

TR 4HR50x4 245,7 5,64 1385,75 

TR KR76,1x4 584,33 7,11 4154,59 

UPE220 803,18 26,6 21364,59 

HEB450 66,67 171 11400,57 

HEB500 74,97 187 14019,39 

IPE300 199,26 42,2 8408,77 

P20x840x500 18 kusů - 1186,92 

P20x600x500 10 kusů - 471,00 
 celková hmotnost prvků [kg] 112869,08 
 sváry, spoje (5% hmotnosti) [kg] 5643,45395 
 hmotnost celkem [kg] 118512,53 

 

Budeme-li uvažovat cenu materiálu cca 50 Kč/kg, cena konstrukce je zhruba 5 900 000 Kč. 
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𝐴  plná průřezová plocha 

𝐴𝑒𝑓𝑓  účinná průřezová plocha 

𝐴𝑛𝑒𝑡  oslabená průřezová plocha 

𝐴𝑤  průřezová plocha stojiny 

𝐴𝑓  průřezová plocha pásnice 

𝐶1  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 

𝐶2  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 

 

𝐶3  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 

𝐶1,0  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 

𝐶1,1  součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 

𝐶𝑑𝑖𝑟  součinitel směru větru 

𝐶𝑒  součinitel expozice 

𝐶𝑚𝐿𝑇  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

𝐶𝑚𝑦  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

𝐶𝑚𝑧  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

𝐶0(𝑧)  součinitel ortografie 

𝐶𝑝𝑒,10  součinitel vnějšího tlaku větru 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏  součinitel pravděpodobnosti 

𝐶𝑟(𝑧)  součinitel drsnosti terénu 

𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  součinitel ročního období 

𝐶𝑡  tepelný součinitel 

𝐹𝑏,𝑅𝑑  návrhová únosnost šroubu v otlačení 

𝐹𝐸𝑑  návrhová působící síla 

𝐹𝑣,𝑅𝑑  návrhová únosnost šroubu ve střihu 

E  modul pružnosti v tahu a tlaku 



 

 
 

G  modul pružnosti ve smyku 

𝐼𝑡  moment setrvačnosti v kroucení 

𝐼𝑣(𝑧)  intenzita turbulence 

𝐼𝜔  výsečový moment setrvačnosti 

𝐼𝑦  moment setrvačnosti k ose y 

𝐼𝑧  moment setrvačnosti k ose z 

L  délka 

𝐿𝑐𝑟,𝑦  kritická vzpěrná délka vybočení kolmo k ose y 

𝐿𝑐𝑟,𝑧  kritická vzpěrná délka vybočení kolmo k ose z 

𝐿𝑐𝑟,𝑇  kritická vzpěrná délka při vybočení zkroucením 

𝐿𝑐𝑟,𝑇𝐹  kritická vzpěrná délka při prostorovém vzpěru 

𝑀𝑏,𝑅𝑑  návrhová únosnost v ohybu při klopení 

𝑀𝑐,𝑅𝑑  návrhová únosnost v ohybu 

𝑀𝑐𝑟  pružný kritický moment při klopení 

𝑀𝐸𝑑  návrhový působící moment 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑  návrhová plastická momentová únosnost 

𝑀𝑅𝑘  charakteristická únosnost v ohybu 

𝑁𝑏,𝑅𝑑  návrhová únosnost v tlaku při vzpěru 

𝑁𝑐𝑟,𝑦  pružná kritická síla při rovinném vzpěru kolmo k ose y 

𝑁𝑐𝑟,𝑧  pružná kritická síla při rovinném vzpěru kolmo k ose z 

𝑁𝑐𝑟,𝑇  pružná kritická síla při vybočení zkroucením 

𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹  pružná kritická síla pro vybočení při prostorovém vzpěru 

𝑁𝐸𝑑  návrhová hodnota osové síly 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑  návrhová plastická únosnost v tlaku nebo tahu 

𝑁𝑅𝑘  charakteristická únosnost v tlaku 

𝑁𝑡,𝑅𝑑  návrhová únosnost v tahu 

𝑉𝐸𝑑  návrhová smyková síla 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  návrhová plastická únosnost ve smyku 

𝑊𝑒𝑙,𝑦  elastický průřezový modul k ose y 

𝑊𝑒𝑙,𝑧  elastický průřezový modul k ose z 

𝑊𝑝𝑙,𝑦  plastický průřezový modul k ose y 

𝑊𝑝𝑙,𝑧  plastický průřezový modul k ose z 



 

 
 

 

a  účinná výška svaru 

𝑏  šířka průřezu 

𝑏  rozměr haly kolmý na směr větru 

𝑏𝑒𝑓𝑓  efektivní šířka 

𝑏𝑓  šířka pásnice 

𝑏𝑤  šířka stojiny 

c  délka dílčí části průřezu při jeho klasifikaci 

d  rozměr haly rovnoběžný se směrem větru 

d  průměr dříku šroubu 

𝑑0  průměr otvoru pro šroub 

e  excentricita normálové síly 

𝑒1  vzdálenost šroubu od okraje 

𝑒2  vzdálenost šroubu od okraje 

𝑓𝑐𝑑  výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

𝑓𝑐𝑘  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

𝑓𝑦  mez kluzu 

𝑓𝑢  mez pevnosti 

𝑓𝑢𝑏  mez pevnosti materiálu šroubu 

h  výška průřezu 

h  výška konstrukce 

ℎ𝑤  výška stojiny 

𝑖0  polární poloměr setrvačnosti 

𝑖𝑦  poloměr setrvačnosti k ose y 

𝑖𝑧  poloměr setrvačnosti k ose z 

𝑘𝑟  součinitel terénu 

𝑘𝜔  součinitel vzpěrné délky při zkroucení 

𝑘𝑦𝑦  součinitel interakce 

𝑘𝑦𝑧  součinitel interakce 

𝑘𝑧𝑦  součinitel interakce 

𝑘𝑧𝑧  součinitel interakce 



 

 
 

𝑘𝑦  součinitel vzpěrné délky 

𝑘𝑧  součinitel vzpěrné délky 

n  počet šroubů v řadě 

𝑛𝑠  počet rovin střihu ve šroubu 

𝑝1  rozteč mezi šrouby 

𝑝2  rozteč mezi šrouby 

r  poloměr zaoblení průřezu 

r  rameno sil 

𝑞𝑝(𝑧)  maximální hodnota dynamického tlaku větru 

s  charakteristická hodnota zatížení sněhem 

𝑠𝑘  základní tíha sněhu 

t  tloušťka 

𝑡𝑓  tloušťka pásnice 

𝑡𝑤  tloušťka stojiny 

u  průhyb 

𝑢𝑚𝑎𝑥  maximální dovolená hodnota průhybu 

𝑣𝑏,0  výchozí hodnota základní rychlosti větru 

𝑣𝑏  základní rychlost větru 

𝑣𝑚  střední rychlost větru 

w  tlak větru 

𝑧0  parametr drsnosti terénu 

𝑧0,𝐼𝐼  parametr drsnosti terénu 

z  výška nad zemí 

𝑧𝑎  souřadnice působiště zatížení vzhledem k těžišti průřezu 

𝑧𝑒  referenční výška 

𝑧𝑔  souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 

𝑧𝑠  souřadnice středu smyku vzhledem k těžišti průřezu 

 

𝛼1  součinitel imperfekce 

𝛽𝑤  korelační součinitel pro sváry závislý na druhu oceli 

𝛾𝑀1  dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 



 

 
 

𝛾𝑀1  dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 

ε  součinitel závisející na mezi kluzu 

ø  hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 

ø𝐿𝑇  hodnota pro výpočet součinitele klopení 

𝜁𝑔  bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 

𝜁𝑗  bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 

𝜅𝜔𝑡  bezrozměrný parametr kroucení 

𝜆  štíhlost  

𝜆𝑦  štíhlost k ose y 

𝜆𝑧  štíhlost k ose z 

�̅�𝐿𝑇  poměrná štíhlost při klopení 

�̅�𝑦  poměrná štíhlost k ose y 

�̅�𝑧  poměrná štíhlost k ose z 

�̅�𝜔  poměrná štíhlost pří zkroucení 

𝜇𝑐𝑟  bezrozměrný kritický moment 

𝜇𝑖   tvarový součinitel zatížení sněhem 

π  Ludolfovo číslo 

ρ  měrná hmotnost vzduchu 

τ  smykové napětí 

𝜒𝐿𝑇  součinitel klopení 

𝜒𝑇   součinitel vzpěrnosti při prostorovém vzpěru 

𝜒𝑦  součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 

𝜒𝑧  součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose z 

 

 

A) Průvodní dokument 

B) Technická zpráva 

C) Statický výpočet 

D) Programové výstupy 

E) Výkresová dokumentace 

 



 

 
 

 

Ocelová konstrukce byla navržena na stálá i proměnná zatížení (klimatická pro I. sněhovou a II. 

větrovou oblast) v souladu s platnými normami a předpisy. Posouzení bylo provedeno ručními 

výpočty dle ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Dimenzování prvků a spojů bylo voleno tak, aby byl 

zajištěny dostatečné bezpečnostní rezervy a zároveň jistá úspornost a konstrukce vyhovovala všem 

požadavkům MSÚ i MSP. 

 

V Brně dne 22. 5. 2018 

         Jakub Lorenc 
 


