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Abstrakt 
 
V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu o 
půdorysných rozměrech 30x36 m, maximální výškou 12 m, pro oblast Brno. Ve statickém 
výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné konstrukční prvky jako plnostěnná 
vaznice, příhradový vazník, ztužidla a plnostěnné sloupy, které spolu s vazníkem tvoří 
příčnou vazbu, dále patka a kotvení. Součástí práce je výkresová dokumentace skládající 
se z dispozičního výkresu, příčných řezů, výrobního výkresu vazníku a vybraných detailů.  
  
Klíčová slova  
Nosná ocelová konstrukce, výstavní pavilon, vaznice, vazník, příhradový, sloup, ztužidlo, 
příčná vazba, patka, zatížení, vnitřní síly, posouzení  
  
  
  
Abstract  
The goal of this bachelor thesis is to design load bearing steel structure of an exhibition 
pavilion. The ground plan dimensions are 30 to 36 metres and construction height is 12 
metres. The construction is designed for the district of Brno city. There are the following 
main load bearing structural elements designed and examined in the structural analysis: 
the solid purlin, panel grider, sway frame, sway bracing and the cross link created by solid 
columns along with 
panel girder and column base. The thesis includes documentation composed of layout 
drawing, cross section, drawing of production and drawing of selected details.  
  
Keywords  
Load bearing steel structure, exhibition pavilion, purlin, panel girder, column, brace, cross 
link, column base, load, internal forces, examination.   
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Anotace práce V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce výstavního 
pavilonu o půdorysných rozměrech 30x36 m, maximální výškou 12 m, pro oblast 
Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné konstrukční 
prvky jako plnostěnná vaznice, příhradový vazník, ztužidla a plnostěnné sloupy, 
které spolu s vazníkem tvoří příčnou vazbu, dále patka a kotvení. Součástí práce 
je výkresová dokumentace skládající se z dispozičního výkresu, příčných řezů, 
výrobního výkresu vazníku a vybraných detailů. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The goal of this bachelor thesis is to design load bearing steel structure of an 
exhibition pavilion. The ground plan dimensions are 30 to 36 metres and 
construction height is 12 metres. The construction is designed for the district of 
Brno city. There are the following main load bearing structural elements designed 
and examined in the structural analysis: the solid purlin, panel grider, sway 
frame, sway bracing and the cross link created by solid columns along with 
panel girder and column base. The thesis includes documentation composed of 
layout drawing, cross section, drawing of production and drawing of selected 
details. 
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2. Konstruk�ní systém 

 Hlavní příčnou vazbu tvoří dvojkloubový rám. Příčel rámu tvoří příhradový vazník 

o osové vzdálenosti pásu 2,500 m. Konstrukci tvoří  6 příčných vazeb a jejich osová  

vzdálenost je 6,0 m Vazníky jsou spojeny plnostěnnými vaznicemi z válcovaných profilů

IPE180. Vaznice jsou uloženy kloubově a jsou řešeny jako prosté nosníky. V rovině střechy 

jsou umístěna táhla, která zkracují vzpěrné délky pro klopení a přenáší síly v rovině střechy 

do okapového ztužidla. 

. V podélném směru je konstrukce zajištěná pomocí příčných ztužidel v rovině střechy 

a stěny, které jsou umístěny v krajních polích konstrukce. Uložení vazníku na sloup je 

provedeno pomocí čepového spoje.  

Čelní stěna je tvořena sloupky z členěných prutů, které jsou připojeny na vaznice a 

kloubově připojenými paždíky. 

Na všechny prvky byla použita konstrukční ocel S355 

3. Vazník 

  

Hlavní příčná vazba je navržena jako dvoujkloubový rám o osové vzdálenosti  

30,000 m. Horní a dolní pasy nejsou rovnoběžné. Horní pás ve spádu 6° je navržen 

z uzavřeného průřezu RHS 120/80/6,3, dolní pás je navržen z profilu RHS 100/50/5, 

diagonály vazníku jsou navržený z trubek RO 70x7,1 a svislice z trubek RO 70 x 6,3. Spoje 

vazníku jsou navrženy jako svarové, s výjimkou montážních spojů, které jsou navrženy jako 

šroubové. Z důvodů převozních a montážních je vazník složen ze tří dílčích částí, které budou 

smontovány v jeden celek až na místě montáže. Výrobní výkres vazníku je kreslen tam kde 

nejsou příčné ztužidla. 
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4. Vaznice 

Vaznice jsou navržený z profilu IPE 180 jako prostý nosník. Délka vaznic je 6 m. 

Vaznice jsou ve třetinách své délky opatřeny táhlem z kruhové oceli, tím je docíleno zkrácení 

vzpěrné délky a eliminace ohybového momentu. Vaznice slouží ke spojení jednotlivých 

vazníků a hlavně přenášení zatížení střešního pláště. Půdorysná vzdálenost jednotlivých 

vaznic je 2,50 m.  

5. Sloupky (�elní st�na) 

Sloupky jsou navrženy z uzavřených profilů RHS 300/200/8. Mají obdobnou funkci 

jako sloup. Vzdálenost spojek je 1 m.  

6. Ztužidla 

Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna ztužidly. Příčnou tuhost konstrukce zajiš�uji 

vetknuté sloupy, podélná tuhost je zajištěna soustavou střešních a stěnových ztužidel v obou 

krajních polích pavilonu. Jsou navržena i okapová ztužidla, na která se napojuji táhla. Na 

příčná ztužidla navazují ztužidla svislá stěnová, která přenášejí zatížení do základu. Střešní a 

stěnová ztužidla jsou navržená z válcovaných profilů RD 16, příhradová podélná ztužidla jsou 

tvořená dolním pásem z uzavřeného průřezu RHS 120/80/6,3 dále svislicemi o průřezu RD 12 

a diagonálama z válcovaného profilu  RO 88,9 x 22,2

7. Sloup 

 Sloupy jsou navrženy z uzavřených profilů RHS 300/200/10. Sloup spolu 

s příhradovým vazníkem tvoří příčnou vazbu. Vnitřní síly ve sloupech jsou řešeny v rámci 

statického modelu příčné vazby s vetknutými sloupy v rovině příčné vazby a kloubově

uložené z roviny příčné vazby. 
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8. Paždíky 

Paždík je vodorovný nosný prvek opláštění, který je navržený z válcovaného 

uzavřeného profilu RHS120/80/6,3 jako prostý nosník o délce 6.0 (5.0)m. Paždíky také slouží 

ke spojení jednotlivých sloupů a sloupků. Svislá vzdálenost jednotlivých paždíků je 3,0 m. 

9. Táhla 

      

� ���Táhla jsou navržena z důvodu zkrácení vzpěrné délky vaznic. Jsou umístěna ve 

třetinách rozpětí vaznice, což vede také ke snížení vlivu klopení vaznice. Jsou navržena 

z kruhové oceli  RD12. Je nutno dbát na to, aby táhla byla dostatečně napnutá a dále na 

vyrovnaní  vaznic ve střešní rovině. 

10. St�ešní pláš�

 Střešní pláš� je tvořen střešními panely Kingspan KS1000RW. V konstrukci byl 

zajištěn dostatečný sklon pro střešní panely, a to 10 %.  

� tlouš�ka jádra: 80 mm 

celková tlouš�ka: 115 mm 

hmotnost: 11.54 kg/m2 
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11. Obvodový pláš�

 Stěnový pláš� je tvořen pomocí skleněné fasády ESG kalené sklo. 

12. Výroba konstrukce 

              

         Výroba konstrukce proběhne ve výrobním závodě v souladu s ČSN EN 1090-2. Pří 

výrobě musí být materiál zbaven hrubých nečistot a vyrovnán v rámci mezních odchylek 

stanovených v ČSN 73 2611. 

13. Ochrana konstrukce 

�

              

         U všech prvků ocelové konstrukce bude zajištěna antikorozní ochrana pomocí 

ochranných nátěrových systémů. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách a to základní S2146 a 

venkovní S2013. Základním nátěrem bude konstrukce opatřena při výrobě. Po montáži bude 

základní nátěr obnoven a konstrukce bude natřena dvojnásobným povrchovým nátěrem. 

Odstín nátěru bude upřesněn investorem. 

14. Montáž konstrukce 

Nejprve budou umístěny a upevněny sloupy příčné vazby 2. Poté bude osazen vazník 2, 

který bude provizorně zavětrován. Dále se umístí a upevní příčná vazba 3, která se spojí 

vaznicemi a příčnými ztužidly s vazbou 2. Po spojení vazby 2 a 3 se demontuje provizorní 

zavětrování. Poté se již postupně budou připojovat jednotlivé vazby pomocí plnostěnných 

vaznic. Prvky ocelové konstrukce budou vyráběny z válcovaných profilů. Styky jsou 

navrženy jako šroubové nebo svařované. Jednotlivé montážní dílce budou na stavbu dovezeny 

po částech, kde pak budou smontovány. Prvky musí být z výroby dodány tvarově neporušené 

a s neporušeným základním nátěrem. 
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15. Záv�r 

Cílem mé práce bylo navrhnout nosnou ocelovou konstrukci výstavního pavilonu 

s max. půdorysnými rozměry 36 x 36 m. a neomezenou výškou. Zpracoval jsem 3D model 

v programu Scia Engineer, v tomto programu jsem jednotlivé prvky i posoudil. 
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6. Melcher J., Straka B., Kovové konstrukce – Konstrukce průmyslových budov; 

SNTL Praha, 1985 

7. Tomáš Vraný, Michal Jandera, Martina Eliašová – OCELOVÉ 

KONSTRUKCE 2, Cvičení 

8. Tomáš Vraný – OCELOVÉ KONSTUKCE 20, Projekt, haly 

9. Ing. Karel Sýkora – Kovové a dřevěné konstrukce – Modul B007 – M01 – 

Kovové konstrukce průmyslových hal a vícepodlažní budovy s ocelovou 

kostrou 

10. Spoje ocelových konstrukcí, Svarové spoje, Koutový svar, dostupné z 

  www.ocel.wz.cz 


