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Platné normy pro určení účinků zatížení a pro navrhování ocelových konstrukcí: 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující 

pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily 

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

ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu nosné ocelové konstrukce administrativní 

budovy s výrobní halou. Návrh nosné ocelové konstrukce výrobní haly o orientačních 

půdorysných rozměrech 60×24 metrů bude zpracován ve dvou variantních řešeních a následně 

bude provedeno detailní posouzení jedné vybrané varianty. Z dispozičního hlediska se v případě 

výrobní haly jedná o jednolodní halový objekt se sedlovou střechou, administrativní objekt bude 

navržen jako samostatná vícepodlažní budova o 4 podlažích s pravoúhlým půdorysem 

o rozměrech 60×48 metrů. Výrobní hala bude vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5 t. Pro 

určení klimatických zatížení bude uvažována lokalita Moravské Budějovice.  

Požadované výstupy:  

Podrobné zpracování návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy 

a vybrané varianty výrobní haly obsahující: 

- technickou zprávu  

- statický výpočet  

- výkresovou dokumentaci v rozsahu stanoveném vedoucím práce  

- výkaz materiálu 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Martin Horáček, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy 

a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry 

administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. Hlavní konstrukční 

materiál je ocel S 235 a beton C30/37. Nosná konstrukce je tvořena sloupy, průvlaky 

a stropnicemi. Osová vzdálenost sloupů je 6,0 m (5,0 m).  

Půdorysné rozměry výrobní haly jsou 24,0 x 60,0 m a výška je 12,0 m. Uvnitř výrobní 

haly je jeřábová dráha. Byla provedena analýza dvou variant řešení nosného systému 

výrobní haly. První variantou je konstrukční systém s tuhými rámy. V druhé variantě jsou 

použity příhradové vazníky. Porovnáním obou nosných systémů bylo zjištěno množství 

použité oceli pro obě varianty. Následně byla varianta s příhradovými vazníky 

rozpracována včetně statického výpočtu, výkresů a výkazu materiálu. Je vypracován 

statický výpočet hlavních nosných prvků konstrukce. 

Výpočty jsou zpracovány pomocí platných evropských norem. 

ocelová konstrukce, beton, ocel, vazníky, vaznice, sloupy, průvlaky, stropnice, 

administrativní objekt, výrobní hala, jeřábová dráha, základy, šroub, svar, jeřáb  

The aim of this diploma´s thesis is to design steel-concrete structure of the office 

building and steel structure of production hall situated in Moravské Budějovice. The 

dimensions of the office building are 48,0 x 60,0 meters and height is 17,0 meters. The 

main constructional material is S 255 steel and C30/37 concrete. The load bearing 

structure of the hall consists of the columns, primary and secondary beams. The axial 

distance of columns is 6 meters (5 meters). 

The dimensions of the production hall are 24,0 x 60,0 meters and height is 12,0 meters. 

Inside the production hall is craneway. 

An analysis of two solutions of the supporting structure was performed. The first variant 

is consists of rigid frames. Truss girder in the second variant is 

an alternative solution. Both variants were compared and the amount of steel was 

found. The selected option was developed in greater details with static calculation, 

drawings and material report. The static analysis of the main load bearing parts of the 

structure is processed. The calcuation were made 

in accordance with the European design codes. 

steel structure, concrete, steel, trusses, purlins, columns, primary beams, secondary 

beams, office building, production hall, craneway, foundations, screw, weld, crane  



Bc. Jan Břečka Administrativní budova s výrobní halou. Brno, 2020. 13 s., 696 s. příl. 
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