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ABSTRAKT  

Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly v Brně. Půdorysné 

rozměry haly jsou 35x78 m a výška 15,4 m. Konstrukce se skládá ze 14 příčných vazeb, které 

jsou od sebe vzdáleny 6 m. Jsou tvořeny příhradovými obloukovými vazníky, kloubově 

uložené na vetknutých sloupech. Příčné vazby jsou propojeny vaznicemi a paždíky. 

Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují příčná a podélná ztužidla. Pro opláštění objektu jsou 

použity střešní a stěnové panely Kingspan.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocelová konstrukce, sportovní hala, příhradový obloukový vazník, válcované profily, hranaté 

trubky, kruhové trubky, kotvení sloupů, ztužidla  

ABSTRACT  

The thesis deals with the design and structural assessment of the steel structure of sports hall 

in Brno. The dimensions of a floor plan are 35x78 m and height 15,4 m. The structure consists 

of fourteen main trusses, the distance between them is 6 m. They consists of arched trusses, 

which are pin-supported by fixed columns. The main trusses are connected by purlins and 

girts. The spatial ridity of the structure is ensured by transversal bracings and longitudinal 

bracings. Kingspan panels are utilize fot the structure cladding.  

KEYWORDS  

Steel structure, sport hall, arched truss, rolled profiles, angular tubes, round tubes, column 

anchorage, bracings  
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1. Úvod 
Práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce sportovní haly. Stavba je situována 
v městě Brno.  V hale je možnost provozovat více sportů, světlá výška stavby je tedy 
navrhována na hrací plochu volejbalu – minimálně 12,5 m. Půdorysné orientační 
rozměry jsou 35x78 m. 
 

2. Dispozice 
Půdorysné rozměry jsou 35x78 m. Rozměry jsou navrženy z prostorů, které jsou 
potřebné pro provozování halových sportů. Prostorově nejnáročnější sportovní plocha 
je volejbal (21x12 m), která se vleze do tohoto prostoru nejméně dvakrát, i s místy pro 
diváky, s ohledem na světlou výšku. 
Střecha je z příhradového obloukového vazníku, světlá výška nejvyššího bodu je 12,9 
m. Výška hlavních sloupů je 10 m. 

 
    Obr.  1 - Základní rozměry 

3. Materiály 
Všechny ocelové prvky hlavní nosné konstrukce jsou z oceli třídy S355. Patní desky a 
styčníkové plechy jsou taktéž z oceli třídy S355. 
Šrouby, použité na připojení vaznic, podélných ztužidel, paždíků a horních pásů vazníků, 
jsou z oceli pevnostní třídy 5.6. Šrouby, které připojují dolní pásy vazníků, jsou pevnostní 
třídy 5.8 a kotevní šrouby sloupů jsou z ocele pevnostní třídy 8.8. 
 

4. Model 
Pro návrh a výpočet konstrukce je použit program Dlubal RFEM 5.21. Byl vytvořen 
prutový model, kterému byly přiřazeny profily a byl zatížen. Po výpočtu zatížení a jejich 
kombinací jsme získali vnitřní síly, které byly použity pro posouzení jednotlivých prvků.  
Sloupy jsou uvažovány vetknuté v příčném směru, kloubově v podélném směru. Vazník 
je na sloupy uložen kloubově.  
Díky programu RFEM jsme mohli provést stabilitní analýzu sloupu, kterou jsme dále 
využili ve výpočtu.  
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5. Zatížení 
5.1.  Zatížení stálé 

Zatížení konstrukce je vloženo a vygenerováno v programu Dlubal RFEM 5.21.  
Vlastní tíha je automaticky spočítána v programu RFEM.  
Ostatní stálé zatížení je dáno osazenou vzduchotechnikou, zavěšeným osvětlením atd. 
(uvažováno 0,7 kN m2⁄ ) a také zatížením stropních a střešních panelů Kingspan KS10000 
TOP – DEK (uvažováno 0,1155 kN m2⁄ ). 
 

5.2.  Zatížení proměnné 
Zatížení sněhem je stanoveno podle mapy sněhových oblastí na sněhovou kategorii II., 
sk = 1,0 kN m2⁄ , typ krajiny je uvažován normální. Dále rozděleno na zatížení: Sníh 
plný, Sníh nerovnoměrný levý a pravý, Sníh navátý levý a pravý.  
Zatížení větrem je stanoveno podle mapy větrových oblastí na větrnou oblast II., 
vb,0 = 25 m s⁄ , kategorie terénu III. Dále rozděleno na zatížení: Vítr příčný levý a pravý, 

Vítr podélný přední a zadní.  
Třecí síly větru a Stabilizační síly jsou pro zjednodušení výpočtu přidány do stálého 
zatížení.  
Kombinace zatížení pro MSÚ je počítáno dle rovnice 6.10, pro MSP dle rovnice 6.14b. 
 

6. Konstrukční řešení 
6.1. Vazník 
Vazník, navržený jako oblouk, je příhradový. Skládá se z horního pásu, profilu TR 4HR 
150x150x8, válcovaný za tepla, a dolního pásu, který je složen ze dvou profilů, krajní 
profil TR 4HR 180x180x12,5, válcovaný za tepla a prostřední část z profilu TR 4HR 
180x180x8, válcovaný za tepla. Diagonály jsou tvořeny profilem TR 4HR 80x80x6,3, 
válcovaný za tepla.  
Horní a dolní je od sebe vzdálen kolmou vzdáleností 2,5 m, počítáno od os profilů pásů.  
Diagonály jsou k pásům připojeny koutovým svarem, účinné výšky 4 mm. Horní pás 
vazníku je ke sloupu připojen šroubovým spojem M16, pevnostní třídy 5.6, dolní pás 
vazníku je kloubově připojen ke sloupu šroubovým spojem s prodlouženými otvory pro 
zajištění posunu, M24, pevnostní třídy 5.8.  
Vzepětí oblouku je 5,44 m.  
Detaily montážních dílců a připojení jsou ve výkresové dokumentaci.  
 

6.2. Vaznice 
Vaznice je navržena jako plnostěnná. V konstrukci jsou vaznice rozdělené na vaznice a 
okapové vaznice (na okrajích konstrukce). Profil vaznice je TR 4HR 160x160x10, 
válcovaný za tepla, o délce 6 m. Okapová vaznice je profilu TR 4HR 160x80x10, válcovaný 
za tepla, také o délce 6 m.  
Vaznice jsou připojeny k hornímu pásu šroubovým spojem M20, pevnostní třídy 5.6.  
Vaznice jsou také součástí podélného ztužidla, kde tvoří horní pás podélného ztužidla a 
svislice ztužidla jsou připojeny k vaznici koutovým svarem, účinné výšky 4 mm. 
Detaily připojení vaznic jsou ve výkresové dokumentaci. 
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6.3. Podélné ztužidlo 
Podélné ztužidlo je navržené jako příhradové. Skládá se ze dvou křížících se diagonál, 
dolního pásu a dvou svislic. Diagonály jsou profilu TR KR 76,1x5,0, válcovaný za tepla, 
dolní pás profilu TR KR 76,1x4,0, válcovaný za tepla a svislice průřezu TR KR 168,3x8,0, 
válcovaný za tepla.  
Dolní pás, o délce 6 m, je od vaznice vzdálený 2,5 m, dolní pás podélného ztužidla je tedy 
ve stejné úrovni jako dolní pás vazníku a je k němu připojen šroubovým spojem M20, 
pevnostní třídy 5.6. Svislice jsou k vaznici a dolnímu pásu podélného ztužidla připojeny 
koutovým svarem účinné výšky 4 mm.  
Podélná ztužidla jsou v konstrukci dvě, symetricky umístěná po celé délce konstrukce. 
Detaily připojení všech profilů a křížení diagonál jsou ve výkresové dokumentaci. 
 

6.4. Příčné ztužidlo 
Příčné ztužidlo je složené ze dvou křížících se systémových táhel profilu KR 36, válcovaná 
za tepla, umístěná mezi paždíky a v oblouku mezi vaznicemi. Ztužidla jsou připojena ke 
konstrukci pomoci čepu.  
 

6.5.  Paždíky 
Paždíky jsou navrženy z profilu UPE 240.  
Připojeny jsou šroubovým spojem M16, pevnostní třídy 5.6, ke sloupům. Slouží 
k připojení střešních a stěnových panelů. 
 

6.6. Sloupy 
Sloupy hlavní jsou plnostěnné z profilu HEB 360, délky 10 m. Čelní sloupy jsou navržené 
také plnostěnné z profilu HEB 300, mají proměnnou výšku ohledem k oblouku. 
Kotvení sloupů systémem HILTI je navržené pro oba sloupy stejné s rozdílem, že hlavní 
sloupy jsou vetknuté v příčném směru a čelní sloupy jsou kloubově uložené. 
Vysokopevnostní šrouby HIT-V (8.8) jsou dodatečně osazovány, po zatvrdnutí 
základových patek, z betonu C25/30, na chemickou kotvu HIT-RE 500 V3. U hlavních 
sloupů jsou tedy použity 4 kotevní šrouby, u čelních pouze dva. Pro vyrovnání povrchu 
je provedeno podlití z malty MC10, tloušťky 30 mm. U obou sloupů je přidána smyková 
zarážka IPE 140 pro přenos smykových sil. 
 

6.7.  Opláštění 
Střešní plášť je navržen ze střešního izolačního panelu Kingspan KS1000 TOP – DEK, tl. 
110 mm, které jsou vhodné pro ploché i obloukové střechy.  
Stěnový plášť je navržen z panelu Kingspan KS1000 AWP/AT, tl. 120 mm. 
 

7. Výroba a montáž 
Vazník je rozdělen na 9 montážních dílců, z nichž jsou 4 pouze diagonály, kvůli dělení a 
spojování dílců. Montážní dílce jsou rozděleny symetricky, lze jej sestavovat z obou stran 
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zároveň. Součástí dílce jsou styčníkové plechy pro připojení vaznic a podélných ztužidel. 
Dílce se poté svaří V svary.  
Vazník je rozdělen na montážní dílce z důvodu dopravy. Každý dílec by neměl být větší 
délky než 12m.  
Na sloupy se přivaří patní deska se smykovými zarážkami.  
Třída prostředí EXC3 je stanovena dle ČSN EN 1090-2. 

 
    Obr.  2 - Montážní dílce 

Montážní postup: 
1) Výkopové práce a zhotovení základů 
2) Příprava kotvení sloupů, otvor pro smykové zarážky a osazení kotevních šroubů 
3) Montáž všech montážních dílců 
4) Kotvení sloupů a rektifikace jejich polohy 
5) Vyrovnání povrchu a zajištění sloupů podlitím z malty MC10 a tl. 30 mm 
6) montáž dvou příčných vazeb, které jsou stále zajištěny  
7) Připojení vaznic a ztužidel 
8) Montáž ostatních příčných vazeb  
9) Po dokončení montáže opláštění konstrukce 
 

8. Povrchové úpravy konstrukce 
Povrchovou úpravou budou chráněny všechny prvky konstrukce. Je použit antikorozní 
nátěr na kov ZINGA.  
 

9. Údržba konstrukce 
Po celou dobu životnosti konstrukce se musí dbát na správnou údržbu. Kontrolní 
prohlídky musí proběhnout minimálně jednou za 5 let. 
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12. Závěr 
Ocelová konstrukce byla navržena dle platných norem a předpisů. Posouzení na 
kombinace stálých a proměnných zatížení proběhlo v programu RFEM i ručním 
výpočtem.  
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