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Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilónu. Budova se nachází ve 

městě Brno. Konstrukce je řešena ve dvou variantách. Varianta A je zastřešena obloukovou prostorovou 

deskou. Vnitřní půdorysné rozměry jsou 42 x 72 metrů. Prostorová deska je kloubově uložena na 

konstrukci sloupů. Výška konstrukce ve vrcholů je 16,834 metrů. Varianta B je zastřešena obloukovým 

příhradovým vazníkem. Vnitřní půdorysné rozměry jsou 42 x 70 metrů. Příhradový vazník je kloubově 

uložen na konstrukci sloupů. Výška konstrukce ve vrcholů je 18,334 metrů. Prostorová tuhost 

konstrukce je zajištěna pomocí ztužidly. Opláštění střechy a stěn bude provedeno pomocí sendvičových 

panelů KINGSPAN. Jako hlavní materiál bude použitá ocel S235.  

Výstavní pavilón, kulový styčník, oblouková prostorová deska, obloukový příhradový vazník, ocelová 

konstrukce 

The aim of the work is to design steel structure exhibition pavilion. The building is situated in Brno. 

The construction is processed in two options. The option A is designed in variant of arched space frame. 

The internal ground plan dimensions of the building are 42 x 72 meters. Space frame is hinged to the 

structure of columns. Height in the top of the ship is 16,834 metres. The option B is designed in variant 

arched truss. The internal ground plan dimensions of the building are 42 x 70 meters. Arched truss is 

hinged to the structure of columns. Height in the top of the ship is 18,334 metres. The spatial rigidity of 

the structure is ensured by cross braces. Roof cladding and walls will be made using sandwich panels of 

KINGSPAN. The main material will be used steel S235. 

Exhibition pavilion, arched space frame, arched truss, steel structures 
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1. OBECNÉ ÚDAJE  
Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který se 

nachází v lokalitě Brno. Konstrukce byla navržena ve dvou variantách, přičemž ruční statický výpočet 

je počítán pouze pro řešenu variantu. Konstrukce výstavního pavilonu pro řešenu variantu (Varianta B) 

je v osové délce 70 m a šířce 42 m. Zastřešení konstrukce je řešeno pomocí obloukového příhradového 

vazníku. Výška příhradového vazníku je 4 m. Osová vzdálenost příhradového vazníku je 7 m. Vzepětí 

příhradového vazníku je 3 m. Nejvyšší bod konstrukce varianty B se nachází ve výšce +18,204 m nad 

úrovní terénu. Konstrukce výstavního pavilonu pro neřešenu variantu (Varianta A) je v osové délce 72 

m  a šířce 42 m. Zastřešení konstrukce je řešeno pomocí obloukové prostorové desky. Výška prostorové 

desky je 2,5 m. Vzepětí prostorové desky je 3 m. Nejvyšší bod konstrukce varianty A se nachází ve 

výšce +16,704 m nad úrovní terénu.  

2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
Návrh ocelové konstrukce byl proveden v souladu s těmito platnými dokumenty: 

• ČSN EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 2004. 
 

• ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 

pozemních staveb. 2004. 

 

• ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem. 2005. 
 

• ČSN EN 1991-1-4, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. 2007. 
 

• ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby. 2007. 

 

• ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků. 2007 
 

Pro zpracování byly použity další zdroje: 

 

•  ČSN 01 3483: Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí 

 

•  ČSN 73 1403: Navrhovaní trubek v ocelových konstrukcích 

 

• WALD, František. Patky sloupů. 1. vydání. Praha 6: Ediční středisko VUT, 1995. 138s. ISBN 80-

01-01337-5 

 

• WALD, František. Ocelové konstrukce 10: tabulky. Vyd.2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 

2004, 127 s. ISBN 80-010-2984-0 
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3. MATERIÁL 
Konstrukce je zhotovena ze dvou druhů oceli – dle pevnostních tříd S235 a S355. Pro veškeré části 

konstrukce je primárně použitá ocel S235 kromě ztužidel, kde je použitá ocel S355. Patní desky a plech 

pro připojení ztužidla sú z oceli pevností S235. Materiál svaru u kulových styčníku je S355.  

 

4. ZATÍŽENÍ 
Umístění stavby je navrženo do lokality, která se nachází ve městě Brno. Odtud byly také stanoveny 

charakteristické hodnoty pro stanovení klimatického zatížení. Ocelová konstrukce byla dimenzována na 

následující zatížení za pomoci programu SCIA Engineer 16.1. Navrhuji také osamělé břemeno s 

hmotností 200 kg, které působí na dolní pás vazníku, a je umístněné ve výkrese se značením F 10.  

 

• vlastní tíha konstrukce – vygenerována programem 

 

 
• vlastní tíha střešního pláště – vlastní tíha střešního panelu 24,60 kg/m2 

 
 

• vlastní tíha stěnového pláště – vlastní tíha stěnového panelu 15,57 kg/m2 
 
 

• zatížení sněhem – sněhová oblast II. s charakteristickou hodnotou sk = 1,0 kN/m2 

 
 

• zatížení větrem – větrná oblast II. se základní rychlostí větru vb,0 = 25,0 m/s 
 

 

• vzduchotechnika – 20,0 kg/m2 
 

 

• osamělé břemeno – 200kg 

 

 
 

5. HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 

5.1. PROSTOROVÁ DESKA – VARIANTA A 
 

Prostorová deska  

 

Prostorová deska je navržena o výšce 2,5 m a vzepětí 3 m. Délka prostorové desky u dolního pásu 

je 42,57 m a u horního pásu 47,35 m. Deska je kloubově uložená ve dvou místech po 6 m. Prostorová 

deska je svařena, popřípadě spojena montážními spoji z trubek CHS. Pruty se spájejí v kulových 

styčnících. Vaznice jsou na horním pásu uloženy ve vzdálenostech 3,26 m. Horní a dolní pásy jsou 

navrženy jako průběžné. Průřez prvků horního pásu je kruhová trubka CHS 168,3/8,0. Průřez prvků 

dolního pásu je kruhová trubka CHS 139,7/8,0. Pruty dolního a horního pásu procházejí přes kulové 

styčníky. Diagonály jsou navrženy z trubkového profilů CHS 114,3/6. Svislice jsou navrženy 
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z trubkového profilů CHS 60,3/4,0. Diagonály a svislice jsou ke kulovým styčníkům připojeny svary. 

Pruty jsou z oceli třídy S235.  

 

 

Krajní sloupy 

Krajní sloupy nesoucí desku jsou navrženy z profilu HEB 300, třída oceli S235. Sloupy jsou 

s deskou spojeny kloubově. Kloubový přípoj je též proveden k napojení sloupů na paždíky. Výška 

sloupů je 10,5 m. Sloupy jsou rozmístěny ve vzdálenostech po 6,0 m. Krajní sloupy jsou vetknuté do 

betonové patky pomocí předem zabetonovaných šroubů. 

 

Čelní sloupy 

Čelní sloupy jsou navrženy z profilu HEB 240, třída oceli S235. Uložení paty sloupu se uvažuje 

kloubové. Spoj horní části sloupu s deskou je řešen tak, aby sloup nijak nebránil průhybu a deformacím 

prostorové desky. Výška sloupů je od 12,06 m do 13,48 m v závislosti na umístění v konstrukci. 

 

Paždíky 

Paždíky jsou navrženy jako trubka obdélníkového průřezu RHS 160/80/6,3, třídy S235. Ke 

sloupům jsou připojeny kloubově šrouby přes navařené styčníkové desky. K paždíkům je připevněn 

obvodový plášť budovy. Přípoj bude proveden dle požadavků výrobce pláště.  

 

Ztužidla 

Jsou navržena z kulových táhel MACALLOY o průměru 24mm a pevnostní třídy oceli S355. 

Systém stěnových a střešních ztužidel zajištuje prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce. 

 

Opláštění 

 

Na střešní plášť jsou použity izolační panely KINGSPAN KS 100 X-DEK-typ XD s tloušťkou jádra 

100 mm, a tloušťkou spodního plechu 1,1 mm. Celková tloušťka je 208 mm. Na stěnový plášť jsou 

použity izolační panely KINGSPAN KS 1000 AWP s tloušťkou jádra 170 mm. 

 

 

Kotvení 

 

V konstrukci jsou navrženy 4 typy kotvení (K1,K2,K3,K4). Všechny patní desky jsou navrženy 

z materiálu S235. Spojení patní desky bude realizováno pomocí tupého svaru okolo celého profilu. Vždy 

je navrženo podlití cementovou maltou o třídu vyšší pevnosti než je beton patky v tloušťce 50 mm.  
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5.2. PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK – VARIANTA B 
 

Příhradový vazník – VARIANTA B 

 

Příhradový vazník je navržen o výšce 4 m a vzepětí 3 m. Délka vazníku u dolního pásu je 42,57 m 

a u horního pásu 48,27 m. Vazníky jsou v konstrukci po 7 m a jsou kloubově uloženy ve dvou místech. 

Vazník je svařen, popřípadě spojen montážními spoji z trubek CHS. Pruty se spájejí v kulových 

styčnících. Vaznice jsou na horním pásu uloženy ve vzdálenostech 3,49 m. Horní a dolní pásy jsou 

navrženy jako průběžné. Průřez prvků horního pásu je kruhová trubka CHS 139,7/8,0. Průřez prvků 

dolního pásu je kruhová trubka CHS 193,7/8,0. Pruty dolního a horního pásu procházejí přes kulové 

styčníky. Diagonály jsou navrženy z trubkového profilů CHS 114,3/6. Svislice jsou navrženy 

z trubkového profilů CHS 60,3/4,0. Diagonály a svislice jsou ke kulovým styčníkům připojeny svary. 

Pruty jsou z oceli třídy S235.  

 

 

Krajní sloupy 

Krajní sloupy nesoucí vazník jsou navrženy z profilu HEB 400, třída oceli S235. Sloupy jsou 

s vazníkem spojeny kloubově. Kloubový přípoj je též proveden k napojení sloupů na paždíky. Výška 

sloupů je 10,5 m. Sloupy jsou rozmístěny ve vzdálenostech po 7,0 m. Krajní sloupy jsou vetknuté do 

betonové patky pomocí předem zabetonovaných šroubů. 

 

Čelní sloupy 

Čelní sloupy jsou navrženy z profilu HEB 280, třída oceli S235. Uložení paty sloupu se uvažuje 

kloubové. Spoj horní části sloupu s vazníkem je řešen tak, aby sloup nijak nebránil průhybu a 

deformacím příhradového vazníku. Výška sloupů je od 12,06 m do 13,48 m v závislosti na umístění 

v konstrukci. 

 

Paždíky 

Paždíky jsou navrženy jako trubka obdélníkového průřezu RHS 200/100/5,0, třídy S235. Ke 

sloupům jsou připojeny kloubově šrouby přes navařené styčníkové desky. K paždíkům je připevněn 

obvodový plášť budovy. Přípoj bude proveden dle požadavků výrobce pláště.  

 

Ztužidla 

Jsou navržena z kulových táhel MACALLOY o průměru 24mm a pevnostní třídy oceli S355. 

Systém stěnových a střešních ztužidel zajištuje prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce. 

 

Opláštění 

 

Na střešní plášť jsou použity izolační panely KINGSPAN KS 100 X-DEK-typ XD s tloušťkou jádra 

100 mm, a tloušťkou spodního plechu 1,1 mm. Celková tloušťka je 208 mm. Na stěnový plášť jsou 

použity izolační panely KINGSPAN KS 1000 AWP s tloušťkou jádra 170 mm. 
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Kotvení 

 

V konstrukci jsou navrženy 4 typy kotvení (K1,K2,K3,K4). Všechny patní desky jsou navrženy 

z materiálu S235. Spojení patní desky bude realizováno pomocí tupého svaru okolo celého profilu. Vždy 

je navrženo podlití cementovou maltou o třídu vyšší pevnosti než je beton patky v tloušťce 50 mm.  

 

6. STATICKÉ ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Statické řešení bylo provedeno za pomocí studentské verze SCIA Engineer 16.1. Výpočtem byl 

analyzován prostorový model konstrukce. Posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti a použitelnosti 

nosné konstrukce jako celku i jejích jednotlivých elementů bylo provedeno v souladu s ČSN EN 1993 - 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby. 

7. DOPRAVA A MONTÁŽ 

7.1. PROSTOROVÁ DESKA – VARIANTA A 
V první řadě budou připraveny základové konstrukce tzn. zhotovení betonových patek s předem 

zabetonovanými šrouby. Montáž ocelové konstrukce začne až po vytvrdnutí betonových patek. Na ně 

mohou být následně osazeny patřičné sloupy. Jako první budou osazeny krajní sloupy ve ztužidlových 

polí a na ně budou osazení paždíky, a stěnová ztužidla z důvodu zabezpečení stability. Montáž 

prostorové desky bude na staveništi. Jednotlivé části budou spojeny do celkové délky 75 m na rozpětí 

42 m v příčném a podélném směru pomocí montážních spojů. Následně bude deska vyzvednuta a 

osazena na ložiska sloupů. Montáž všech vaznic a ztužidel. Dále vztyčení čelních sloupů, které 

připojíme ku kulovému styčníku u dolního pásu. Na závěr budou osazeny střešní a stěnové panely. 

Přemístění vyrobených dílů konstrukce prostorové desky z výrobního závodu na staveniště, bude 

provedeno nákladním automobilem s přívěsem. Délka největší přepravované části je délka čelního 

sloupu, a činí 13,48 m. Pokyny pro dopravu a montáž budou upřesněny po výběru dodavatele ocelové 

konstrukce. 

7.2. PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK – VARIANTA B 
V první řadě budou připraveny základové konstrukce tzn. zhotovení betonových patek s předem 

zabetonovanými šrouby. Montáž ocelové konstrukce začne až po vytvrdnutí betonových patek. Na ně 

mohou být následně osazeny patřičné sloupy. Jako první budou osazeny krajní sloupy ve ztužidlových 

polí a na ně budou osazení paždíky, a stěnová ztužidla z důvodu zabezpečení stability. Následně je 

potřeba spojení jednotlivých dílců vazníku pomocí montážních spojů. Dále vztyčení krajních vazníků a 

zajištění jejich stability v podélném směru připojením příčného ztužidla. Následně osazení vaznic a 

podélného ztužidla. Dále připojení dalších vazníku směrem od kraje ke středu. Montáž všech vaznic a 

ztužidel. Dále vztyčení čelních sloupů, které připojíme ku kulovému styčníku u dolního pásu. Na závěr 

budou osazeny střešní a stěnové panely. 

Přemístění vyrobených dílů konstrukce příhradového vazníku z výrobního závodu na staveniště, 

bude provedeno automobilem s teleskopickým podvalníkem o ložné délce 9 až 16 metrů. Příhradový 

vazník bude převázán ve svislé poloze, výška přepravované části bude určena vzhledem k možnostem 

dopravy (podjezdné výšky mostů, elektrické vedení). Největší přepravovaná délka je určena dělením 

vazníku v příčném řezu. Délka největší přepravované části vazníku je 15,7 m. Ostatní části ocelové 

konstrukce budou dopraveny nákladním automobilem s přívěsem. Pokyny pro dopravu a montáž budou 

upřesněny po výběru dodavatele ocelové konstrukce. 

 



17 

 

8. OCHRANA KONSTRUKCE 
Provedením povrchové úpravy chceme konstrukci zvýšit odolnost proti korozi a požáru. Ochrana 

proti korozi bude provedena na celé konstrukci  antikorozním nátěrem dle platných norem a požadavků 

investora. Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat, zda nedošlo při montáži k porušení nátěru, 

případně tento nátěr opravit. Spojovací materiál je uvažován pozinkovaný. Protipožární ochrana bude 

řešena dle požadavků investora a požadavků požární zprávy. 

 

9. POROVNÁNÍ JENDOTLIVÝCH VARIANT 
 

 

9.1. VARIANTA A 
 

Hmotnost konstrukce = 211 559,7 kg 

Nátěrové plochy = 4 652,89 m2 

Objem konstrukce = 45 858,1 m3 

Jednotková hmotnost = 4,61 kg/ m3 

Cena konstrukce včetně nátěrů a montáže = 19 040 373 Kč 

 

Detailní výkaz materiálu viz. přílohy – VÝKAZ MATERIALU – VARIANTA A 

 

 

9.2. VARIANTA B 

 

Hmotnost konstrukce = 203 067,1 kg 

Nátěrové plochy = 3 776,34 m2 

Objem konstrukce = 50 434,3 m3 

Jednotková hmotnost = 4,03 kg/ m3 

Cena konstrukce včetně nátěrů a montáže = 16 245 368 Kč 

 

Detailní výkaz materiálu viz. přílohy – VÝKAZ MATERIALU – VARIANTA B 
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9.3. VYHODNOCENÍ 
 

 Hmotnost 
(tun) 

Nátěrové plochy 
(m2) 

Jednotková 
hmotnost (kg/m3) 

Cena 
(Kč) 

Varianta A 211,56 4652,89 4,61 19 040 373 

Varianta B 203,07 3776,34 4,03 16 245 368 

 

Z porovnání dvou navržených variant, má varianta B menší hmotnost, menší nátěrové plochy a 

taktéž menší cenu konstrukce. V porovnání variant byla také zohledněna pracnost a vzhled konstrukce. 

K detailnímu posudku je vybrána varianta B.  
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1. OBECNÉ ÚDAJE  
Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který se 

nachází v lokalitě Brno. Konstrukce výstavního pavilonu je v osové délce 70 m a šířce 42 m. Zastřešení 

konstrukce je řešeno pomocí obloukového příhradového vazníku. Výška příhradového vazníku je 4 m. 

Osová vzdálenost příhradového vazníku je 7 m. Vzepětí příhradového vazníku je 3 m. Nejvyšší bod 

konstrukce se nachází ve výšce +18,204 m nad úrovní terénu. Příhradový vazník je kloubově uložen na  

krajní sloupy, které jsou vetknuté do betonových patek. Čelní sloupy podepírají příhradový vazník a 

jsou kloubově uloženy  do betonových patek.  

2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
Návrh ocelové konstrukce byl proveden v souladu s těmito platnými dokumenty: 

• ČSN EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 2004. 
 

• ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 

pozemních staveb. 2004. 

 

• ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem. 2005. 
 

• ČSN EN 1991-1-4, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. 2007. 
 

• ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby. 2007. 

 

• ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků. 2007 
 

Pro zpracování byly použity další zdroje: 

 

•  ČSN 01 3483: Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí 

 

•  ČSN 73 1403: Navrhovaní trubek v ocelových konstrukcích 

 

• WALD, František. Patky sloupů. 1. vydání. Praha 6: Ediční středisko VUT, 1995. 138s. ISBN 80-

01-01337-5 

 

• WALD, František. Ocelové konstrukce 10: tabulky. Vyd.2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 

2004, 127 s. ISBN 80-010-2984-0 
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3. MATERIÁL 
Konstrukce je zhotovena ze dvou druhů oceli – dle pevnostních tříd S235 a S355. Pro veškeré části 

konstrukce je primárně použitá ocel S235 kromě ztužidel, kde je použitá ocel S355. Patní desky a plech 

pro připojení ztužidla sú z oceli pevností S235. Materiál svaru u kulových styčníku je S355. 

Dále jsou v konstrukci použity šrouby různých jakostí. Nejčastěji se vyskytuje jakost 5.6. Jakost 

použitých šroubů je vždy uvedena u výpočtu a následně u detailu prvku. Dále jsou používaný spoje 

svařované – koutové i tupé. 

Konstrukce haly bude kotvena do betonových patek. Pevnostní třídy betonových patek sú C12/15 

a C16/20. U kotvení K1 budou použité šrouby třídy 5.6 do chemické kotvy. U kotvení K2,K3 a K4 

budou použité předem zabetonované šrouby třídy 5.6.  

4. ZATÍŽENÍ 
Umístění stavby je navrženo do lokality, která se nachází ve městě Brno. Odtud byly také stanoveny 

charakteristické hodnoty pro stanovení klimatického zatížení. Ocelová konstrukce byla dimenzována na 

následující zatížení za pomoci programu SCIA Engineer 16.1. Navrhuji také osamělé břemeno s 

hmotností 200 kg, které působí na dolní pás vazníku, a je umístněné ve výkrese se značením F 10. 

• vlastní tíha konstrukce – vygenerována programem 

 
• vlastní tíha střešního pláště – vlastní tíha střešního panelu 24,60 kg/m2 

 

• vlastní tíha stěnového pláště – vlastní tíha stěnového panelu 15,57 kg/m2 
 

• zatížení sněhem – sněhová oblast II. s charakteristickou hodnotou sk = 1,0 kN/m2 
 

• zatížení větrem – větrná oblast II. se základní rychlostí větru vb,0 = 25,0 m/s 

 

• vzduchotechnika – 20,0 kg/m2 

 

• osamělé břemeno – 200kg 

5. HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

5.1. Příhradový vazník 
Nosná konstrukce střechy je navržena jako obloukový příhradový vazník o výšce 4 m, a vzepětí 3 

m. Délka vazníku u dolního pásu je 42,57 m a u horního pásu 48,27 m. Vazníky jsou v konstrukci po 7 

m a jsou kloubově uloženy ve dvou místech. Vazník je svařen, popřípadě spojen montážními spoji 

z trubek CHS a oceli S235. Pruty se spájejí v kulových styčnících s pocházejícími trubkami. Přípoj 

trubky ke kulovému styčníku bude proveden pomocí kombinaci ½ V svaru a koutového svaru. Vaznice 

jsou na horním pásu uloženy ve vzdálenostech 3,49 m. 

Pruty horních a dolních pásů 

Horní a dolní nosné pruty jsou navrženy jako průběžné. Průřez prvků horního pásu je kruhová trubka 

CHS 139,7/8,0. Průřez prvků dolního pásu je kruhová trubka CHS 193,7/8,0. Pruty jsou z oceli třídy 

S235. Pruty dolního a horního pásu procházejí přes kulové styčníky. Proti vybočení ve svislém směru 

je horní pás zajištěn ve styčnících ve vzdálenostech 3,49 m. Vybočení ve vodorovném směru u horního 

pásu je zabezpečeno vaznicemi ve vzdálenostech 3 a 4 m. U dolního pásu je vybočení ve svislém směru 

zajištěno ve styčnících ve vzdálenostech 3,27 m. K vybočení dolního pásu ve vodorovném směru 

nedojde, protože u dolních pásu v polích působí jenom tahová síla. Horní i dolní pás je rozdělen na 3 

montážní celky, které jsou spojeny příložkami a šroubovými spoji.  
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Diagonály 

Diagonály jsou navrženy z trubkového profilů CHS 114,3/6,3 a oceli S235. Proti vybočení  jsou 

zabezpečeny ve styčnících vazníku. Diagonály jsou ke kulovým styčníkům připojeny svary. 

Svislice 

Svislice jsou navrženy z trubkového profilů CHS 60,3/4,0 a oceli S235. proti vybočení jsou 

zabezpečeny ve styčnících vazníku.  

5.2. Krajní sloupy 
Krajní sloupy nesoucí příhradový vazník jsou navrženy z profilu HEB 400, třída oceli S235. Sloupy 

jsou s deskou spojeny kloubově. Kloubový přípoj je též proveden k napojení sloupů na paždíky. Výška 

sloupů je 10,5 m. Sloupy jsou rozmístěny ve vzdálenostech po 7,0 m. Krajní sloupy jsou vetknuté do 

betonové patky pomocí předem zabetonovaných šroubů.  

5.3. Čelní sloupy 
Čelní sloupy jsou navrženy z profilu HEB 280, třída oceli S235. Uložení paty sloupu se uvažuje 

kloubové. Spoj horní části sloupu s vazníkem je řešen tak, aby sloup nijak nebránil průhybu a 

deformacím příhradového vazníku. Výška sloupů je od 12,06 m do 13,48 m v závislosti na umístění 

v konstrukci.  

5.4. Paždíky 
Paždíky jsou navrženy jako trubka obdélníkového průřezu RHS 200/100/5,0, třídy S235. Ke 

sloupům jsou připojeny kloubově šrouby přes navařené styčníkové desky. K paždíkům je připevněn 

obvodový plášť budovy. Přípoj bude proveden dle požadavků výrobce pláště.  

5.5. Ztužidla 
Systém stěnových a střešních ztužidel zajištuje prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce. 

V konstrukci se nacházejí 3 druhy ztužidel – stěnové ztužidlo, podélné střešní ztužidlo a příčné střešní 

ztužidlo. Ztužidla jsou konstruována pouze na přenos tahové síly. Jsou navržena z kulových táhel 

MACALLOY o průměru 24mm a pevnostní třídy oceli S355. 

5.6. Opláštění 
Na střešní plášť jsou použity izolační panely KINGSPAN KS 100 X-DEK-typ XD s tloušťkou jádra 

100 mm, a tloušťkou spodního plechu 1,1 mm. Celková tloušťka je 208 mm. Na stěnový plášť jsou 

použity izolační panely KINGSPAN KS 1000 AWP s tloušťkou jádra 170 mm. 

5.7. Kotvení a základy 
V konstrukci jsou navrženy 4 typy kotvení (K1,K2,K3,K4). Všechny patní desky jsou navrženy 

z materiálu S235. Spojení patní desky bude realizováno pomocí tupého svaru okolo celého profilu. Vždy 

je navrženo podlití cementovou maltou o třídu vyšší pevnosti než je beton patky v tloušťce 50 mm.  

Kotvení K1 – Jedná se o kotvení čelního sloupu bez ztužidel. Jedná se o kloubové kotvení do 

betonové patky s pevnostní třídou betonu C12/15. Rozměry betonové patky jsou 600x600x600 mm. 

Kotvení bude realizováno pomocí přivařené patní desky o tloušťce 20 mm. Kotevní šrouby byli 

navrženy pouze konstrukčně, a to HILTI M20x300 5.6 do chemické kotvy. Je zde navržena kotevní 

zarážka UPE 100 délky 80 mm a třídy oceli S235.  Zarážka je přivařena ke spodní částí desky pomocí 

koutového svaru o velikosti 3 mm. 
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Kotvení K2 – Jedná se o kotvení čelního spolu se ztužidly. Jedná se o kloubové kotvení do 

betonové patky s pevnostní třídou betonu C12/15. Rozměry betonové patky jsou 600x600x600 mm. 

Kotvení bude realizováno pomocí přivařené patní desky o tloušťce 20 mm. Kotvení je navrženo na 

tahovou sílu, která vzniká ve sloupu. Zde jsou z důvodu tahových sil navrženy předem zabetonované 

kotevní šrouby M20x400 5.6 s délkou kotevní hlavy 100 mm. Tolerance v osazení šroubu ± 20 mm. 

Taky je zde navržena kotevní zarážka UPE 100 délky 100 mm a třídy oceli S235. Zarážka je přivařena 

ke spodní částí desky pomocí koutového svaru o velikosti 3 mm. 

Kotvení K3 - Jedná se o kotvení krajního sloupu bez ztužidla. Jedná se o vetknuté kotvení do 

betonové patky s pevnostní třídou betonu C16/20. Rozměry betonové patky jsou 1700x1300x900 mm.   

Kotvení bude realizováno pomocí přivařené patní desky o tloušťce 30 mm. Kotvení je navrženo na 

tahovú sílu, tlakovú sílu a ohybový moment. Jsou zde navrženy předem zabetonované kotevní šrouby 

M36x3x600 5.6 s délkou kotevní hlavy 160 mm. Tolerance v osazení šroubu ± 20 mm. Jsou zde podélné 

výztuhy profilu U 180, délky 880 mm, výšky svaru 5 mm a třídy oceli S235. Taky je zde navržena 

kotevní zarážka UPE 100 délky 100 mm a třídy oceli S235. Zarážka je přivařena ke spodní částí desky 

pomocí koutového svaru o velikosti 5 mm. Pro uchycení kotevních šroubů navrhuji kotevní příčník  2 x 

U 120 délky 660 mm a třídy oceli S235.  

Kotvení K4 - Jedná se o kotvení krajního sloupu se ztužidly. Jedná se o vetknuté kotvení do 

betonové patky s pevnostní třídou betonu C16/20. Rozměry betonové patky jsou 1900x1300x900 mm.  

Kotvení bude realizováno pomocí přivařené patní desky o tloušťce 30 mm. Kotvení je navrženo na 

tahovú sílu, tlakovú sílu a ohybový moment. Jsou zde navrženy předem zabetonované kotevní šrouby 

M36x3x600 5.6 s délkou kotevní hlavy 160 mm. Tolerance v osazení šroubu ± 20 mm. Jsou zde podélné 

výztuhy profilu U 180, délky 980 mm, výšky svaru 5 mm a třídy oceli S235. Taky je zde navržena 

kotevní zarážka UPE 100 délky 100 mm a třídy oceli S235. Zarážka je přivařena ke spodní částí desky 

pomocí koutového svaru o velikosti 5 mm. Pro uchycení kotevních šroubů navrhuji kotevní příčník  2 x 

U 120 délky 660 mm a třídy oceli S235.  

6. STATICKÉ ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Statické řešení bylo provedeno za pomocí studentské verze SCIA Engineer 16.1. Výpočtem byl 

analyzován prostorový model konstrukce. Posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti a použitelnosti 

nosné konstrukce jako celku i jejích jednotlivých elementů bylo provedeno v souladu s ČSN EN 1993 

- Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby. Na ověření správnosti programového řešení, byly vybrány některé prvky a ručně posouzeny. 

7. DOPRAVA A MONTÁŽ 
V první řadě budou připraveny základové konstrukce tzn. zhotovení betonových patek s předem 

zabetonovanými šrouby. Montáž ocelové konstrukce začne až po vytvrdnutí betonových patek. Na ně 

mohou být následně osazeny patřičné sloupy. Jako první budou osazeny krajní sloupy ve ztužidlových 

polí a na ně budou osazení paždíky, a stěnová ztužidla z důvodu zabezpečení stability. Následně je 

potřeba spojení jednotlivých dílců vazníku pomocí montážních spojů. Dále vztyčení krajních vazníků a 

zajištění jejich stability v podélném směru připojením příčného ztužidla. Následně osazení vaznic a 

podélného ztužidla. Dále připojení dalších vazníku směrem od kraje ke středu. Montáž všech vaznic a 

ztužidel. Dále vztyčení čelních sloupů, které připojíme ku kulovému styčníku u dolního pásu. Na závěr 

budou osazeny střešní a stěnové panely. 

Přemístění vyrobených dílů konstrukce z výrobního závodu na staveniště, bude provedeno 

automobilem s teleskopickým podvalníkem o ložné délce 9 až 16 metrů. Příhradový vazník bude 

převázán ve svislé poloze, výška přepravované části bude určena vzhledem k možnostem dopravy 

(podjezdné výšky mostů, elektrické vedení). Největší přepravovaná délka je určena dělením vazníku 

v příčném řezu. Délka největší přepravované části vazníku je 15,7 m. Ostatní části ocelové konstrukce 
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budou dopraveny nákladním automobilem s přívěsem. Pokyny pro dopravu a montáž budou upřesněny 

po výběru dodavatele ocelové konstrukce.  

8. OCHRANA KONSTRUKCE 
Provedením povrchové úpravy chceme konstrukci zvýšit odolnost proti korozi a požáru. Ochrana 

proti korozi bude provedena na celé konstrukci  antikorozním nátěrem dle platných norem a požadavků 

investora. Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat, zda nedošlo při montáži k porušení nátěru, 

případně tento nátěr opravit. Spojovací materiál je uvažován pozinkovaný. Protipožární ochrana bude 

řešena dle požadavků investora a požadavků požární zprávy. 

9. VÝKAZ MATERIÁLU – VARIANTA B 
 

Hmotnost konstrukce = 203 067,1 kg 

Nátěrové plochy = 3 776,34 m2 

Objem konstrukce = 50 434,3 m3 

Jednotková hmotnost = 4,03 kg/ m3 

Cena konstrukce včetně nátěrů a montáže = 16 245 368 Kč 

 

Detailní výkaz materiálu viz. přílohy – VÝKAZ MATERIALU – VARIANTA B 

10. ZÁVĚR 
Byla navržena nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu s půdorysnými rozměry 42 x 70 m. 

Výpočet byl proveden za pomoci programu Scia Engineer 16.1. Následně byly vybrány prvky pro ruční 

ověření výpočtu. Dále byly navrženy vybrané spoje a zpracována výkresová dokumentace. 
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1. STATICKÝ VÝPOČET 
 

Výpočtový model 

Půdorys 

 
Čelní pohled 

 

 



32 

 

Podélní pohled 

 

Axonometrie 
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1.1. ZATĚŽOVACÍ STAVY 
 

 

1.1.1. ZS1 – Vlastní tíha 
 

Zatížení od vlastní tíhy je stanoveno výpočtem z programu SCIA Engineer 16.1 

1.1.2. ZS2 – Stěnový panel 
 

Stěnový izolační panel KS1000AWP – tloušťka jádra 170 mm – 0,156 kN/m2 
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1.1.3. ZS3 – Střešní panel 
 

Střešní izolační panel KS 100 X-DEK – typ XD – tloušťka jádra 100 mm, tloušťka spodního plechu 

1,1mm, 

celková tloušťka 208 mm – 0,246 kN/m2 
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1.1.4. ZS4 – Ostatní stále zatížení – vzduchotechnika 
 

Zatížení od vzduchotechniky uvažováno hodnotou 20kg/m2 – 0,2kN/m2 

 

1.1.5. ZS5 – Ostatní stále zatížení – osamělé břemeno 
 

Uvažuji zatížení osamělého břemena s hmotností 200 kg – 2kN. Působí na dolní pás vazníku. 
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1.1.6. ZS6 – Sníh plný 
 

Oblast – Brno, sněhová oblast – II. 

Charakteristická hodnota zatížení sk = 1,0 kN/m2 

Typ krajiny – normální Ce = 1,0 

Tepelný součinitel Ct = 1,0 

Tvarový součinitel zatížení sněhem µI = 0,8 … pro uhel sklonu střechy 0˚≤ α ≤ 30˚ 

s = µI . Ce . Ct . sk = 0,8*1,0*1,0*1,0 = 0,8 kN/m2 

 

1.1.7. ZS7 – Sníh navátý z leva 
 

Tvarový součinitel zatížení sněhem se určí podle vztahů:  

 Pro β ≤ 60˚  µ3 =0,2 +10 h/b 

 h= 2,98 m b =42 m  µ3 =0,2 + 10 h/b = 0,2 + 10*2,98/42 = 0,91 
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Uspořádaní zatížení navátým sněhem je uvedeno na obrázku: 

 

s1 = 0,5 . µ3 . Ce . Ct . sk = 0,5*0,91*1,0*1,0 = 0,455 kN/m2 

s2 = µ3 . Ce . Ct . sk = 0,91*1,0*1,0 = 0,91 kN/m2 

 

Poznámka : Konstrukce je symetrická a proto uvažuji působení zatížení jenom z leva.  

1.1.8. ZS8 – Vítr příčný z leva SÁNÍ 
 

Větrová oblast II. 

Základní rychlost větru vb0 = 25,0 m/s 

Kategorie terénu III, krajina s nízkou vegetací 
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cdir = 1,0 cseason = 1,0  z0 = 0,3 m zmin = 5 m z = 17,63 m  z0,II = 0,05 m 

c0(z) = 1,0 KI = 1,0 

vb = cdir . cseason . vb0 = 1,0*1,0*25,0 = 25,0 m/s 

Kr = 0,19 . (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)0,7 = 0,215 

Cr(z)  = Kr . ln 
𝑧

𝑧0
 = 0,876                  … ale z = 17,63 m ˃ zmin = 5 m  OK 

vm(z) = Cr(z)  . C0(z)  . vb = 21,9 m/s 

Iv(z) = 
KI

C0(z).ln
𝑧

𝑧0

 = 0,245                        ... pro  zmin=  5 m ˂ z = 17,63 m ˂ zmax = 200 m 

qp(z) = [1+7 .Iv(z)] . 
1

2
 . ῥ . 𝑣𝑚2 = 0,815 kN/m2 

Referenční výška … h ≤ b   h =10,5 m ≤ b = 70 m  

 

Součinitel vnějšího tlaku cpe,10 …. A ˃ 10 m2 

● SVISLÉ STĚNY 

h/d = 10,5/42 = 0,25 
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e = min(b;2h) = 21 m 

d – e = 42 – 21 = 21 m 

𝑒

5
= 4,2 𝑚 

4

5
𝑒 = 16,8 𝑚 

Tlak větru we = qp(z) . cp,e  

we,A = -0,978 kN/m2 we,B = -0,652 kN/m2 we,C = -0,408 kN/m2 we,E = -0,24 kN/m2 

 

 

● STŘECHA 

f/d = 2,98/47,5 = 0,063 

h/d = 10,5/47,5 = 0,25 

cpe,10(B) = -0,78  cpe,10(C) = -0,48 

we,B = -0,636 kN/m2   we,c = -0,391 kN/m2   
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Poznámka : Konstrukce je symetrická a proto uvažuji působení zatížení jenom z leva.  

1.1.9. ZS9 – Vítr příčný z leva TLAK 
 

● SVISLÉ STĚNY 

weD = 0,570 kN/m2 

● STŘECHA 

cpe,10(A) = 0,12 

we,A = 0,1 kN/m2   
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1.1.10. ZS10 – Vítr podélný 
 

● SVISLÉ STĚNY 

h/d = 10,5/70 = 0,15  

b = 42 m  d = 70 m 

e = min(b;2h) = 21 m 

d – e = 70 – 21 = 49 m 

𝑒

5
= 4,2 𝑚 

4

5
𝑒 = 16,8 𝑚 

Tlak větru we = qp(z) . cp,e  

we,A = -0,978 kN/m2 we,B = -0,652 kN/m2 we,C = -0,408 kN/m2 we,D = 0,57 kN/m2 

we,E = -0,24 kN/m2 
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● STŘECHA 

Účinky větru, dle normy jako pro sedlové střechy. 

α = 15˚ h = 17,63 m b = 47,5 m  d = 73 m 

 

e = min(b;2h) = 35,26 m    

𝑒

10
= 3,526 𝑚  

𝑒

4
= 8,815 𝑚 

𝑒

2
= 17,63 𝑚 

we,F = -0,734 kN/m2   we,G = -0,652 kN/m2   we,H = -0,2445 kN/m2   we,I = -0,326 kN/m2   
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1.2. KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
 

● KOMBINACE PRO MSÚ 

Uvažují kombinace 6.10a ; 6.10b 
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● KOMBINACE PRO MSP 

Uvažuji kombinace 6.14 – Charakteristická kombinace 
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1.3. PRŮŘEZY A MATERIÁLY 
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1.4. VNITŘNÍ SÍLY 

1.4.1. ČELNÍ SLOUPY 
 

 

1.4.2. KRAJNÍ SLOUPY 
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1.4.3. VAZNICE 
 

 

1.4.4. HORNÍ PÁS 
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1.4.5. DOLNÍ PÁS 
 

 

1.4.6. DIAGONÁLA 
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1.4.7. SVISLICE 
 

 

1.4.8. PAŽDÍK 
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1.4.9. PŘÍČNÉ STŘEŠNÉ ZTUŽIDLO 
 

 

1.4.10. PODÉLNÉ STŘEŠNÉ ZTUŽIDLO 
 

 

  



55 

 

1.4.11. STĚNOVÉ ZTUŽIDLO 
 

 

 

1.5. DEFORMACE UZLŮ 
 

LIMITNÍ HODNOTY: 

Svislý průhyb = L/400 = 42000/400 = 105mm … pro vazník 

Vodorovný průhyb = h/300 = 10500/300 = 35mm … pro  sloupy 

● Sloup : 

 ≤ 35mm OK 

●Vazník : 

  ≤ 105 mm OK 
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1.6. PODPOROVÉ REAKCE 

1.6.1. REAKCE – ČELNÍ SLOUPY 
 

 

1.6.2. REAKCE – KRAJNÍ SLOUPY 
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2.  POSOUZENÍ PRUTŮ 

2.1. VÝSTUP Z PROGRAMU 

2.1.1. ČELNÍ SLOUP BEZ ZTUŽIDEL 
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2.1.2. KRAJNÍ SLOUP BEZ ZTUŽIDEL 
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2.1.3. VAZNICE 
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67 
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2.1.4. DOLNÍ PÁS 
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2.1.5. HORNÍ PÁS 
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2.1.6. DIAGONÁLA 
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2.1.7. SVISLICE 
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2.1.8. PAŽDÍK 
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2.2. RUČNÍ OVĚŘENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ 

2.2.1.  HORNÍ PÁS VAZNÍKU 
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2.2.2. DOLNÍ PÁS VAZNÍKU 
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2.2.3. DIAGONÁLA VAZNÍKU 
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2.2.4. PODÉLNÉ STŘEŠNÉ ZTUŽIDLO 

 



90 

 

2.2.5. KRAJNÍ SLOUP BEZ ZTUŽIDEL 
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2.2.6. ČELNÍ SLOUP BEZ ZTUŽIDEL 
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100 

 

 



101 
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3. SPOJE 

3.1. NÁVRH KULOVÉHO STYČNÍKU – Spojení prutů 

příhradového vazníků 
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3.2. KOTVENÍ SLOUPU 

3.2.1. KLOUBOVA PATKA – Čelní sloup bez ztužidla 
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3.2.2. KLOUBOVA PATKA – Čelní sloup se ztužidly 
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3.2.3. VETKNUTÁ PATKA – Krajní sloup bez ztužidla 
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3.2.4. KVETKNUTA PATKA – Krajní sloup se ztužidly 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Velká písmena 

 

A plná průřezová plocha šroubu  

A průřezová plocha  

Aeff účinná plocha patního plechu  

Anet Oslabená průřezová plocha  

As plocha šroubu účinná v tahu  

Aw průřezová plocha stojiny  

Bp,Rd Návrhová únosnost šroubu v protlačení  

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  

Ce součinitel expozice  

CmLT součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmz součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

C0(z) součinitel orografie  

Cpe,10 součinitel vnějšího tlaku  

Cprob Součinitel pravděpodobnosti  

Cr(z) součinitel drsnosti  

Cseason součinitel ročního období  

Ct tepelný součinitel  

Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení  

FEd návrhová působící síla  

Ft,Rd návrhová únosnost šroub v tahu  

FV,Ed návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 

FV,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu  

E modul pružnosti v tahu, tlaku  

G modul pružnosti ve smyku  

It Moment setrvačnosti v kroucení  

Ifc moment setrvačnosti tlačené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti průřezu 

Ift moment setrvačnosti tažené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti průřezu 

It moment setrvačnosti v kroucení  

Iv(z) intenzita turbulence  

Iw výsečový moment setrvačnosti  

Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y  

Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z  

L délka svaru  

L rozpětí lodi  

Lcr,T vzpěrná délka při vybočení zkroucením 

Lcr,y kritická vzpěrná délka kolmo k ose y  

Lcr,z kritická vzpěrná délka kolmo k ose z  

Mb,Rd návrhová únosnost v ohybu při klopení  

Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu  

Mcr pružný kritický moment při klopení  
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MEd návrhový ohybový moment  

Mel,Rd návrhová elastická momentová únosnost 

MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 

Nb,Rd vzpěrná únosnost  

Ncr kritická síla  

Ncr,T pružná kritická vzpěrná síla při vybočení zkroucením  

Ncr,TF pružná kritická síla pro vybočení při prostorovém vzpěru  

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

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

NEd návrhová hodnota osové síly  

Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného průřezu  

NRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly 

Nt,Rd návrhová únosnost v tahu  

R výslednice sil  

VE,d návrhová smyková síla  

Vpl,Rd plastická smyková únosnost  

Wel,y elastický modul průřezu k ose z  

Wel,z elastický průřezový modul k ose z  

Wpl,y plastický modul průřezu k ose y  

Wpl,z plastický průřezový modul k ose z  

Z tahová síla v kotevních šroubech  

Malá písmena  

a účinná výška svaru  

b šířka průřezu  

beff efektivní šířka  

bf šířka pásnice  

c přesah desky  
d hloubka konstrukce (délka povrchu rovnoběžného se směrem větru) 

d jmenovitý průměr 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  

kw součinitel vzpěrné délky  

kyy součinitel interakce  
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kyz součinitel interakce  

kz součinitel vzpěrné délky  

kzy součinitel interakce  

kzz součinitel interakce  

n počet střihových rovin  

p1 rozteč mezi šrouby  

p2 rozteč mezi šrouby  

r poloměr zaoblení  

r rameno sil  

qp(z) maximální hodnota dynamického tlaku větru  

s charakteristická hodnota zatížení sněhem (rovnoměrné spojité zatížení) 

sk základní tíha sněhu  

t tloušťka  

te, min minimální tloušťka spojovaného prvku  

tf tloušťka pásnice  

tfd tloušťka dolní pásnice  

tfh tloušťka horní pásnice  

tw tloušťka stojiny  

u průhyb  

umax maximální hodnota průhybu  

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru  

vb základní rychlost větru  

vm střední rychlost větru  

w tlak větru (rovnoměrné spojité zatížení)  

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  

 

Velká řecká písmena 

Φ 

 

      hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 

ΦLT hodnota pro výpočet součinitele klopení 

Malá řecká písmena 

α součinitel 

α1 součinitel imperfekce 

αLT součinitel imperfekce pro klopení 
β součinitel vzpěrné délky 

βW korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
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γM1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

γM2 dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 

γP součinitel páčení 
ε součinitel závisející na mezi kluzu 

ζg bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 

ζj bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 

κwt bezrozměrný parametr kroucení 

λ štíhlost 

λy štíhlost k ose y 

λz štíhlost k ose z 

 
 

LT poměrná štíhlost při klopení  

   poměrná štíhlost při vybočení zkroucením 

 
 

poměrná štíhlost stěny 
  
w 

 
  

poměrná štíhlost k ose y  y 

 
  

poměrná štíhlost k ose z z 

µ  součinitel tření 
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 

ψf       parametr nesymetrie průřezu 
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