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příhradový vazník obloukového tvaru z profilů CHS. U těchto variant 
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1. Úvod

Cílem diplomové práce je navrhnutí a posouzení víceúčelového halového 
objektu v lokalitě Brno. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,0 x 
84,0m. 

Konstrukce zastřešení je navrhnuta ve třech variantách. Varianta A je 
navržena jako příhradový vazník sedlového tvaru z proflu CHS. Varianta B je 
navržena příhradový vazník pultového tvaru z proflu CHS. Varianta C je navržena
jako příhradový vazník obloukového tvaru z proflu CHS. 

U těchto variant je porovnávána hmotnost, pracnost a vzhled. Vybraná 
varianta je zpracována podrobněji. V rámci této práce jsou zpracovány výkresy, a 
to dispoziční výkres pro všechny varianty a výrobní výkres vazníku vybrané 
varianty. 

2. Konstrukční materiál

S355JR - Nelegovaná konstrukční ocel válcovaná za tepla v jakosti pro 
svařované konstrukce.

fy = 355 MPa fu = 510 MPa ε = 1,0

3. Spojovací materiál

3.1. Šrouby

M 8.8 – Šrouby s metrickým závitem, osmihrannou hlavou pevnostní třídy 
8.8. Každý šroub je nutno v konstrukci použít s předepsanou matkou a 
podložkami.

fyb = 640 MPa fub = 800 MPa

3.2. Svary

Svary budou provedeny podle normy ČSN EN 1090-2.
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4. Protikorozní úprava konstrukce

ZINOREX S-2211

Protikorozní ochrana konstrukce je navržena jako stříkaná barva (ZIRONEX
S-2211), ve dvou vrstvách tl. 100μm. Alternativně by bylo možné jako ochranu 
konstrukce zvolit žárové zinkování. V tomto případě by bylo nutné konstrukci 
dopravit do provozu se zinkovací vanou dostatečných rozměrů ( délka min. 10m).

5. Zatížení

Zatížení na konstrukci je stanoveno podle normy ČSN EN 1991-1-zatížení. 
Konstrukce je zatížena vlastní tíhou, sněhem (rovnoměrným i nerovnoměrným), 
větrem a montážním zatížením.

Konstrukce spadá do větrové oblasti II (vb,0=25m/s) a sněhové oblasti II 
(sk=1,0kN/m2) . 

6. Zastřešení

6.1. Střešní plášť

Střešní plášť je navržen z KINGSPAN KS1000 TOP-DEK o tl.110 mm a je 
uvažován jako tuhý a do vaznice bude kotven dle doporučení výrobce. Panely 
jsou navrženy a posouzeny podle podkladů výrobce kingspan.

6.2. Vaznice

Vaznice jako válcovaný nosník I260 z oceli S355JR na rozpětí 6m. Vaznice 
je navržena stejná pro všechny větrové oblasti střechy. Ve výpočtu je ověřena jak 
na účinky od tlaku, kdy je horní pás zabezpečen proti klopení uchycením do 
střešního pláště, tak na účinky sání, kdy klopení dolního pásu není bráněno. Ve 
statickém výpočtu je ověřen i případ kombinace ohybu a osového tlaku, který 
způsobí stabilizační síly od horního pásu vazníku.

Okapová vaznice je taktéž navržena z proflu  I260 z oceli S355JR a je 
ověřena na ohyb ve dvou osách i na mezní průhyb.

3



Pavlína Prokešová                                   Diplomová práce                                               VUT v Brně  

7. Varianta A

7.1. Vazník

Vazník je navržený jako příhradový sedlového tvaru s délkou 30m a se 
sklonem horního pásu 5%. Celková výška haly je 11,85m. Vaznice jsou na horním 
pásu uloženy ve vzdálenostech 3m. Vazníky jsou v konstrukci po 6m a jsou 
kloubově uloženy. Vazník je svařen popřípadě spojen montážními spoji z trubek 
CHS a oceli S355JR.

Horní pás vazníku tvoří průřez CHS 139,7 x 6,3 z oceli S355JR. Proti 
vybočení ve svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenostech 3m.  Ve 
stejných vzdálenostech je zabezpečen proti  vybočení ve vodorovném směru 
vaznicemi. Horní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny 
příložkami a šroubovými spoji.

Dolní pás je z proflu CHS 139,7 x 5,0 z oceli S355JR. Proti vybočení ve 
svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenosti 3m. Proti vybočení ve 
vodorovném směru je zajištěn podélnými střešními ztužidly ve vzdálenostech 
6m. Spodní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny šroubovými 
spoji přes čelní desku.

Diagonály vazníku jsou navrženy z proflu CHS 76,1 x 4,0 z oceli S355JR. 
Proti vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku. Diagonály jsou k pásovým 
prutům připojeny svary.

Svislice jsou navrženy z proflu CHS 114,3 x 5,0 z oceli S3555JR. Proti 
vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku.

Primární sloup je navržen z proflu HEB360B z oceli S355JR. Proti 
vybočení je zabezpečen spojem s vazníkem. V dolní části vetknutým kotvením do 
základu ve smyslu tuhé osy. Pro výpočet vzpěrné délky je uvažována celá délka 
od kotvení po spoj a v ostatních směrech je určena pomocí softwaru.

Čelní sloup je navržen z proflu HEB260B z oceli S355JR, který je v obou 
rovinách kloubově kotven do základu. V této práci není podrobně řešen, protože 
slouží pouze ke kotvení stěn pláště budovy.
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7.2. Ztužidla

7.2.1.Svislá ztužidla

Přenášejí vodorovné síly od větru do příčných ztužidel v rovině střechy a 
zabezpečují spodní pás vazníku proti vybočení a jsou navržena jako příhradovina 
z trubek CHS. 

Ztužidlo bude k pásům vazníku připojeno šroubově, jednotlivé prvky 
ztužidla budou svařeny. Připojení ztužidla ani spoje jeho prvků nejsou v této 
práci podrobně řešeny. 

Horní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x6,3 a oceli S235JR. 

Spodní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x5 a oceli S235JR. 

Diagonály ztužidla tvoří průřez CHS 76,1x4,0 a oceli S235JR. 

7.2.2. Podélné a příčné ztužidlo v rovině střechy

Přenášejí vodorovné síly od větru do svislých ztužidel mezi stojkami a jsou 
navržena jako křížová čili je uvažován pouze tah a jsou z trubek CHS a oceli 
S235JR. Ztužidla v rovině střechy budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto není podrobněji řešeno. 

Příčné ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a 
oceli S235JR. 

Podélné okapové ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 
60,3x4,0 a oceli S2355JR.

7.2.3. Návrh a posouzení ztužení sloupů

Ztužidla jsou navržena jako polopříčková a ve výpočtu je uvažována tažená
a tlačená diagonála. Ztužidla sloupů budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto prvků není podrobněji řešeno. 

Ztužení krajního sloupu je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a oceli S235JR. 
7.3. Spoje

Mezipásové pruty jsou k pásům vazníku připojeny svary po celém obvodu, 
ve statickém výpočtu je určena tloušťka svaru pro každý připojovaný prvek. 

Spoj dolního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
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přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 6 šrouby M12 8.8. 

Spoj horního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 8 šrouby M12 8.8. 

Montážní přípoj diagonál je realizován pomocí dvojice šroubů M16 8.8. 

Vetknuté kotvení a přípoj jsou posouzeny podle ČSN-EN-1993. Kotvení je 
více popsáno ve výkrese kotvení . 

8. Varianta B

8.1. Vazník

Vazník je navržený jako příhradový pultového tvaru s délkou 30m a se 
sklonem horního pásu 20%. Celková výška haly je 22m. Vaznice jsou na horním 
pásu uloženy ve vzdálenostech 3m. Vazníky jsou v konstrukci po 6m a jsou 
kloubově uloženy. Vazník je svařen popřípadě spojen montážními spoji z trubek 
CHS a oceli S355JR.

Horní pás vazníku tvoří průřez CHS 139,7 x 6,3 z oceli S355JR. Proti 
vybočení ve svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenostech 3m.  Ve 
stejných vzdálenostech je zabezpečen proti  vybočení ve vodorovném směru 
vaznicemi. Horní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny 
příložkami a šroubovými spoji.

Dolní pás je z proflu CHS 139,7 x 5,0 z oceli S355JR. Proti vybočení ve 
svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenosti 3m. Proti vybočení ve 
vodorovném směru je zajištěn podélnými střešními ztužidly ve vzdálenostech 
6m. Spodní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny šroubovými 
spoji přes čelní desku.

Diagonály vazníku jsou navrženy z proflu CHS 76,1 x 4,0 z oceli S355JR. 
Proti vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku. Diagonály jsou k pásovým 
prutům připojeny svary.

Svislice jsou navrženy z proflu CHS 114,3 x 5,0 z oceli S3555JR. Proti 
vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku.

Primární sloup je navržen z proflu HEB360B z oceli S355JR. Proti 
vybočení je zabezpečen spojem s vazníkem. V dolní části vetknutým kotvením do 
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základu ve smyslu tuhé osy. Pro výpočet vzpěrné délky je uvažována celá délka 
od kotvení po spoj a v ostatních směrech je určena pomocí softwaru.

Čelní sloup je navržen z proflu HEB260B z oceli S355JR, který je v obou 
rovinách kloubově kotven do základu. V této práci není podrobně řešen, protože 
slouží pouze ke kotvení stěn pláště budovy.

8.2. Ztužidla

8.2.1.Svislá ztužidla

Přenášejí vodorovné síly od větru do příčných ztužidel v rovině střechy a 
zabezpečují spodní pás vazníku proti vybočení a jsou navržena jako příhradovina 
z trubek CHS. 

Ztužidlo bude k pásům vazníku připojeno šroubově, jednotlivé prvky 
ztužidla budou svařeny. Připojení ztužidla ani spoje jeho prvků nejsou v této 
práci podrobně řešeny. 

Horní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x6,3 a oceli S235JR. 

Spodní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x5 a oceli S235JR.

Diagonály ztužidla tvoří průřez CHS 76,1x4,0 a oceli S235JR. 

8.2.2. Podélné a příčné ztužidlo v rovině střechy

Přenášejí vodorovné síly od větru do svislých ztužidel mezi stojkami a jsou 
navržena jako křížová čili je uvažován pouze tah a jsou z trubek CHS a oceli 
S235JR. Ztužidla v rovině střechy budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto není podrobněji řešeno. 

Příčné ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a 
oceli S235JR. 

Podélné okapové ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 
60,3x4,0 a oceli S2355JR.

8.2.3. Návrh a posouzení ztužení sloupů

Ztužidla jsou navržena jako polopříčková a ve výpočtu je uvažována tažená
a tlačená diagonála. Ztužidla sloupů budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto prvků není podrobněji řešeno. 

7
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Ztužení krajního sloupu je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a oceli S235JR. 

8.3. Spoje

Mezipásové pruty jsou k pásům vazníku připojeny svary po celém obvodu, 
ve statickém výpočtu je určena tloušťka svaru pro každý připojovaný prvek. 

Spoj dolního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 6 šrouby M12 8.8. 

Spoj horního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 8 šrouby M12 8.8. 

Montážní přípoj diagonál je realizován pomocí dvojice šroubů M16 8.8. 

Vetknuté kotvení a přípoj jsou posouzeny podle ČSN-EN-1993. Kotvení je 
více popsáno ve výkrese kotvení . 

9. Varianta C

9.1. Vazník

Vazník je navržený jako příhradový sedlového tvaru s délkou 30m a se 
sklonem horního pásu 5%. Celková výška haly je 13,60m. Vaznice jsou na horním 
pásu uloženy ve vzdálenostech 3m. Vazníky jsou v konstrukci po 6m a jsou 
kloubově uloženy. Vazník je svařen popřípadě spojen montážními spoji z trubek 
CHS a oceli S355JR.

Horní pás vazníku tvoří průřez CHS 139,7 x 6,3 z oceli S355JR. Proti 
vybočení ve svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenostech 3m.  Ve 
stejných vzdálenostech je zabezpečen proti  vybočení ve vodorovném směru 
vaznicemi. Horní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny 
příložkami a šroubovými spoji.

Dolní pás je z proflu CHS 139,7 x 5,0 z oceli S355JR. Proti vybočení ve 
svislém směru je zajištěn ve styčnících ve vzdálenosti 3m. Proti vybočení ve 
vodorovném směru je zajištěn podélnými střešními ztužidly ve vzdálenostech 
6m. Spodní pás je rozdělen na 3 montážní celky, které jsou spojeny šroubovými 
spoji přes čelní desku.
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Diagonály vazníku jsou navrženy z proflu CHS 76,1 x 4,0 z oceli S355JR. 
Proti vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku. Diagonály jsou k pásovým 
prutům připojeny svary.

Svislice jsou navrženy z proflu CHS 114,3 x 5,0 z oceli S3555JR. Proti 
vybočení jsou zabezpečeny ve styčnících vazníku.

Primární sloup je navržen z proflu HEB360B z oceli S355JR. Proti 
vybočení je zabezpečen spojem s vazníkem. V dolní části vetknutým kotvením do 
základu ve smyslu tuhé osy. Pro výpočet vzpěrné délky je uvažována celá délka 
od kotvení po spoj a v ostatních směrech je určena pomocí softwaru.

Čelní sloup je navržen z proflu HEB260B z oceli S355JR, který je v obou 
rovinách kloubově kotven do základu. V této práci není podrobně řešen, protože 
slouží pouze ke kotvení stěn pláště budovy.

9.2. Ztužidla

9.2.1.Svislá ztužidla

Přenášejí vodorovné síly od větru do příčných ztužidel v rovině střechy a 
zabezpečují spodní pás vazníku proti vybočení a jsou navržena jako příhradovina 
z trubek CHS. 

Ztužidlo bude k pásům vazníku připojeno šroubově, jednotlivé prvky 
ztužidla budou svařeny. Připojení ztužidla ani spoje jeho prvků nejsou v této 
práci podrobně řešeny. 

Horní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x6,3 a oceli S235JR. 

Spodní pás ztužidla tvoří průřez CHS 139,7x5 a oceli S235JR. 

Diagonály ztužidla tvoří průřez CHS 76,1x4,0 a oceli S235JR. 

9.2.2. Podélné a příčné ztužidlo v rovině střechy

Přenášejí vodorovné síly od větru do svislých ztužidel mezi stojkami a jsou 
navržena jako křížová čili je uvažován pouze tah a jsou z trubek CHS a oceli 
S235JR. Ztužidla v rovině střechy budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto není podrobněji řešeno. 

Příčné ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a 
oceli S235JR. 
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Podélné okapové ztužidlo v rovině střechy je navrženo z proflu CHS 
60,3x4,0 a oceli S2355JR.

9.2.3. Návrh a posouzení ztužení sloupů

Ztužidla jsou navržena jako polopříčková a ve výpočtu je uvažována tažená
a tlačená diagonála. Ztužidla sloupů budou připojena šrouby, návrh a posouzení 
těchto prvků není podrobněji řešeno. 

Ztužení krajního sloupu je navrženo z proflu CHS 88,9x5,0 a oceli S235JR. 

9.3. Spoje

Mezipásové pruty jsou k pásům vazníku připojeny svary po celém obvodu, 
ve statickém výpočtu je určena tloušťka svaru pro každý připojovaný prvek. 

Spoj dolního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 6 šrouby M12 8.8. 

Spoj horního pásu je řešen pomocí čelních desek. Je tvořen dvojicí plechů 
přivařených koutovými svary na čela trubek. Spoj je spojen 8 šrouby M12 8.8. 

Montážní přípoj diagonál je realizován pomocí dvojice šroubů M16 8.8. 

Vetknuté kotvení a přípoj jsou posouzeny podle ČSN-EN-1993. Kotvení je 
více popsáno ve výkrese kotvení . 

9.4. Rozdělení na montážní celky

Konstrukce bude z hlediska přepravy rozdělena na několik montážních 
celků. Jednotlivé montážní celky jsou přehledně vypsány včetně jejich rozměrů. 
Dle dostupných informací by mělo být možné montážní celky této velikosti 
přepravit po pozemních komunikacích. 

Jednotlivé montážní celky budou spojeny pomocí šroubových spojů přímo 
na staveništi. 
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Rozměry montážních celků: 
1 – 10m x 0,3 – 2,5m 
2 – 10m x 2,8 – 3,3m 
3 – 10m x 0,3 – 2,5m + sloup 

10. Kritéria hodnocení

10.1. Hmotnost

Hmotnost prvků je jedním z určujících ekonomickách kriterií pro celkové 
hodnocení. Bere se zde v úvahu cena za kg oceli.

10.2. Údržba

Pro dlouhodobé využití stavby je rozhodujícím a klíčový faktorem jak 
nátěrové plochy, tak i počet spojů, které se musí kontrolovat. 

10.3. Pracnost provedení

Počet prvků a počet uzlů je hlavním kritériem pro pracnost provedení. S 
rostoucím počtem uzlů vzrůstá časová náročnost při výrobě haly. Konstrukce je 
navržena z trubkových proflů CHS a jejich styky jsou náročné na přesnost výroby
a jejich provedení. 

11. Posouzení variant

 Dispoziční uspořádání je pro všechny varianty stejné. Všechny varianty 
jsou navrženy jako příhradový vazník z profl CHS a oceli S355JR. Varianta A  je 
navržena jako příhradový vazník sedlového tvaru, varianta B jako příhradový 
vazník pultového tvaru, varianta C jako příhradový vazník obloukového tvaru.

Pro každou variantu je spočtena hmotnost, do které je započtena 
hmotnost střešní konstrukce a vazníku. Hmotnost je určena z navržených 
průřezů a jejich osových délek. 
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11.1. Varianta A

 
Počet prutů : 1067
Počet uzlů : 493

Celková hmotnost konstrukce je 137 189 kg, při přepočítání na plochu 
konstrukce (2520 m2) 54,44 kg/m2.

11.2. Varianta B

Počet prutů : 1073
Počet uzlů : 501

Celková hmotnost konstrukce je 164 375 kg, při přepočítání na plochu 
konstrukce (2520 m2) 65,23 kg/m2.
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11.3. Varianta C

Počet prutů : 1081
Počet uzlů : 539

Celková hmotnost konstrukce je 135 369 kg, při přepočítání na plochu 
konstrukce (2520 m2) 53,72 kg/m2.

12. Vyhodnocení variant

Z porovnání třech navržených variant, má varianta C nejnižší hmotnost. V 
porovnání variant byla také zohledněna pracnost a vzhled. Oblouková varianta C 
je považována za estetičtější a náročnější než varianty A a B.

K detailnímu posudku je vybrána varianta C.
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