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Abstrakt 

 

Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní budovy o 

rozpětí 24 m, délce 63 m a skladebné výšce konzoly 8,7m. V průmyslové budově se nacházejí 

dva mostové jeřáby o nosnosti 12,5t a 32/8t. Konstrukční materiál haly je z oceli S 235. 

Výkresová dokumentace obsahuje příčný a podélný řez, půdorys a výrobní výkres 

příhradového nosníku. 
  

Klíčová slova 
  
 Ocelová budova, vaznice, vazník, jeřábová dráha, příčná vazba, sloup, patka 

  
Abstract 

 

The bachelor thesis contains design of steel one-aisle industrial building with span 24 m, 
lenght 63 m and height of the holder of a crane track girder 8,7m. There are two overhead 
cranes with load capacity 12,5 tons and 32/8 tons in industrial building. The structural 
material hall is made of steel S 235. The drawings includes transverse and longitudinal 
section, platform and manufacturing drawing of continuous truss. 
  

Keywords 
 
Steel building, purlin, truss, crane rundy, traverse link, culen, flap 
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Obsah technické zprávy: 

1  Zadání 
Cílem práce je návrh ocelové průmyslové budovy o jedné lodi. Hlavní rozměry budovy 
jsou rozpětí, které má 24m, dále délka o 63m a výška skladebné konzoly 8,7m. V hale 
se nacházejí dva mostové jeřáby o nosnosti 12,5t a 32/8t. Stavba je řešená v oblasti 
Ústí nad Labem. 
 

2  Popis řešené konstrukce 
Budova má jednu loď o rozpětí 24m, délce 63m a skladebné výšky konzoly 8,7m. 
Celková výška haly činí 15,9m. Sklon střechy je 5%. Hlavními nosnými prvky jsou 
příčné vazby v osových vzdálenostech 12m, které jsou tvořeny v příčném směru 
z vetknutých plnostěnných sloupů a příhradových vazníků o rozpětí 24m uložených 
na sloupech. V podélném směru je prostorová tuhost zajištěna ztužidly, jeřábovou 
dráhou a příhradovými vaznicemi.  
Vaznice leží na příčné vazbě a má rozpětí 12m, je tvořena úhelníky. Dále její střešní 
plášť se skládá z deskových panelů SP2D. Celková zastavěná plocha činí 1596,18m2. 
Hala je provedena z oceli S 235. Podrobný popis jednotlivých konstrukčních částí je 
proveden dále. 

 
2.1  Vaznice 
       2.1.1    Popis konstrukce vaznice 

Vaznice je uložena na příhradových vaznících. Její rozpětí činí 12m, stejně jako 
vzdálenosti příčných vazeb. Vaznice je příhradová složená z úhelníků. Její osová 
vzdálenost je 3m. Spolu s dolní vzpěrou umístěnou mezi dolním pásem vaznice  
a dolním pásem vazníku tvoří podélné ztužidlo, které zajišťuje vzpěrnou délku dolního 
pásu vazníku. Horní pás vaznice je ve sklonu 5%, aby tvořil podporu střešnímu plášti. 
Horní pás je zajištěn ztužidly a táhly mezi vaznicemi, jeho vzpěrná délka je 3m. Táhla 
jsou umístěna mezi příčným střešním ztužidlem a horním pásem vazníku, mají plný 
kruhový profil.  Dolní pás vaznice je zajištěn ztužidlem mezi vaznicemi a jeho vzpěrná 
délka je 6m. 
Profily prutů vaznice: Horní pás je tvořen ze 2 profilů L 60/8, dolní pás ze 2 profilů  
L 80/60/7, diagonály ze 2 profilů L 30/4. Pruty jsou zajištěny ve třetinách rámovými 
spojkami o tloušťce 8mm.  
Rozměry rámových spojek jednotlivých prutů: 
Horní pás - 50x50mm, dolní pás – 50x50mm, diagonály – 25x25mm.  
  
Na vaznice je uložen střešní plášť z deskových panelů SP2D. 
Vlivem větru, který způsobuje tlak i sání, jsou jednotlivé pruty posouzeny na tlak  
i tah. 
Celková hmotnost vaznice činí 384,434 kg. 

 
2.1.2 Spoje 

     Připojení diagonál je provedeno pomocí styčníkových plechů o tloušťce 8mm, které 
jsou na ně přivařeny. Účinná výška činí 3mm. Délka prvního svaru je 120mm   
a druhého svaru 30mm. 
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2.2 Vazník 
2.2.1 Popis konstrukce vazníku 
Rozpětí vazníku je 24m. Vazník je součástí příčné vazby, jejíž osová vzdálenost je 12m, 
12m činí i jeho zatěžovací šířka. Je to kosoúhlá příhradová soustava, která se skládá 
z horního a dolního pásu, sestupných a vzestupných diagonál a svislic. Svislice jsou 
v osových vzdálenostech po 3m. 
Výška vazníku je uprostřed rozpětí 2,7m a na kraji v uložení 2,1m. Horní pás je uložen 
na sloupy. 
Profily prutů vazníku: Horní pás – varianta 1 je z profilu T (HEB600/2),  
Horní pás – varianta 2 je z profilu L 200/14, dolní pás z profilu L 160/12, sestupné 
diagonály ze 2 profilů L 80/60/7, vzestupné diagonály ze 2 profilů L 90/10 a svislice  
ze 2 profilů L 60/40/6. 
Svislice a diagonály jsou zajištěny rámovými spojkami ve třetinách své délky.  
Rozměry rámových spojek jednotlivých prutů: 
Tažená diagonála - 50x50mm, tlačená diagonála – 80x80mm, svislice – 40x40mm.  
Tloušťka rámové spojky pro variantu 1 je 16mm a pro variantu 2 je 12mm. 
 
Vlivem větru, který způsobuje tlak i sání, jsou jednotlivé pruty posouzeny na tlak  
i tah. 
Celková hmotnost vazníku (varianta 1) činí 4024,436 kg. 
Celková hmotnost vazníku (varianta 2) činí 2472,143 kg. 
 

2.2.2 Spoje 
Spoje diagonál a svislic jsou provedeny pomocí styčníkových plechů ve variantě 1  
o tloušťce 16mm a ve variantě 2 o tloušťce 12mm. Diagonály jsou na ně přivařeny 
svary o účinné výšce 4mm.  
Montážní přípoj diagonály je šroubový. Šrouby jsou po 3 kusech druhu M16 a kvality 
4.6. Vzdálenost okraje k ose šroubu je 30mm, vzdálenost mezi šrouby 50mm. Šrouby 
se nenacházejí v těžišti prutu, proto je posouzena upravená diagonála o přídavný 
moment vyvolaný excentrickým umístěním šroubů. Dále je diagonála posouzena  
na oslabený průřez. 
Pro spodní pás je použit stejný druh šroubů M16 a kvality 4.6 jako pro montážní 
diagonálu. Jsou použity 4 kusy šroubů a příložky o rozměrech 170x100 a tloušťce 
12mm. Montážní diagonála je potom připojena ke sloupu pomocí šroubu M20 5.6 a 
vložek s oválným otvorem. 
 
Spoj horního pásu: 
Varianta 1: Spoj horního pásu je proveden čelní deskou a 4 šrouby druhu M16  

a kvalitě 5.6. Čelní deska má rozměry 340x340 a tloušťku 12mm.  
Varianta 2: Spoj horního pásu je proveden čelní deskou a 2 šrouby druhu M20  

a kvalitě 5.6. Čelní deska má rozměry 320x190 a tloušťku 12mm.  
 
Dále je na horní pás přivařen plech pro připojení vaznic. 
Rozměry plechu:  
Varianta 1 : P12 x 300-80 mm 
Varianta 2 : P12 x 300-100 mm 
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2.3 Jeřábová dráha 
V hale se nacházejí dva jeřábové mosty o nosnosti 12,5t a 32/8t. Osová vzdálenost 
nosníků jeřábové dráhy činí 22,5m. Základní parametry jsou obsaženy ve 4. části 
výpočtu. 
Hlavní nosník jeřábové dráhy je navržen jako svařovaný I nosník z oceli S 235. Jeho 
výška je 1200mm a šířka pásnic 250mm. Horní tloušťka pásnice je 30mm (horní 
pásnice je více namáhána, proto má větší tloušťku, než-li pásnice dolní) a dolní 
pásnice 25mm, šířka stojiny je 16mm. Pro připojení pásnic jsou provedeny krční svary 
o účinné výšce 5mm. Rozpětí jeřábové dráhy je 12m. Dráha je zabezpečena příčnými 
a koncovými výztuhami, které jsou po osové vzdálenosti 1,5m. Výztuhy mají tloušťku 
10mm a šířku 80mm. Výztuhy jsou připojeny koutovým svarem (spodní část výztuhy 
není přivařena kvůli dynamickým účinkům). 
Pro zamezení nadměrným průhybům jeřábové dráhy a zachycení příčných sil je 
opatřena jeřábová dráha vodorovným výztužným nosníkem, ten je řešen jako 
příhradový nosník a má délku 12m a výšku 0,9m. Pro údržbu je na nosník uložena 
lávka.  
Profily prutů vodorovného nosníku jeřábové dráhy: 
Pás nosníku je navržen ze 2 profilů L 90/60/8 zajištěnými rámovými spojkami, 
diagonály jsou provedeny z jednoho profilu L 90/8 a svislice z profilu L 70/7. 
Svislice a diagonály jsou připojeny k horní pásnici jeřábového nosníku 
prostřednictvím styčníkových plechů o tloušťce 10mm, které jsou připojeny 
koutovým svarem k horní pásnici nosníku. 
Celková hmotnost jednoho pole jeřábové dráhy činí 3878,997 kg. 
 
Výztužný vodorovný nosník je podpírán v osové vzdálenosti 3m šikmými vzpěrami. 
Šikmá vzpěra je zhotovena z rovnoramenného úhelníku L 50/5. 
Dolní pás vodorovného výztužného nosníku je zajištěn ve třetinách své délky 
rámovými netuhými spojkami o tloušťce 10mm a rozměrech 50x50mm. 
Jelikož je jeřábová dráha zatěžována dynamicky, je proto provedeno posouzení 
jednoho krčního svaru na únavu. 
Celková hmotnost výztužného nosníku činí 456,85 kg. 
 
 

2.4 Ztužidla 
Prostorová tuhost průmyslové haly je zajištěna ztužidly. Jsou to stěnová a střešní 
příčná ztužidla, podélná ztužidla vaznice. 
Příčná tuhost je zajištěna příčnou vazbou viz dále. 
 
2.4.1 Příčné střešní ztužidlo 
V krajních polích ocelové haly jsou umístěna 2 příčná střešní ztužidla, která jsou  
od sebe osově vzdálena 42m.  Prostřednictvím sloupků čelních stěn a vaznic přebírají 
zatížení od čelního větru. Ztužidla jsou řešena jako příhradová. Jeden pás ztužidla je 
tvořen horním pásem vazníku a svislice ztužidla je tvořena horním pásem vaznice. 
Druhý pás je navržen jako nerovnoramenný úhelník ze 2 profilů L 75/50/7. Diagonála 
je řešena ze 2 profilů rovnoramenného L 80/60/7. Diagonála a pás jsou zajištěny  
ve třetinách prutu rámovými spojkami o tloušťce 8mm. 
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Rozměry rámových spojek jednotlivých prutů: 
Pás ztužidla – 50x50mm, diagonála – 50x50mm. 
Celková hmotnost příčného střešního ztužidla činí 1327,015 kg. 
 
2.4.2 Příčné ztužidlo mezi vaznicemi 
Příčná ztužidla mezi vaznicemi slouží k zajištění polohy horních pasů vaznic a jsou 
umístěna v polovině rozpětí vaznice a v horní úrovni jejího pásu. Tato ztužidla jsou 
pouze tažená. Pomocí vzpěrek zajišťují vzpěrnou délku dolního pásu vaznice. Ztužidla 
jsou navržena ze 2 profilů rovnoramenných úhelníku L 60/8. 
Celková hmotnost příčného ztužidla mezi vaznicemi činí 344,181 kg. 
 
2.4.3 Podélné ztužidlo ve svislé rovině 
Slouží pro zajištění vzpěrné délky dolních pásů vazníků. V tomto případě probíhá 
podélnou osou střechy. Je tvořeno příhradovou vaznicí a vzpěrou, která je napojena 
od dolního pásu vaznice k dolnímu pásu vazníku. Vzpěra je ze stejného profilu jako 
dolní pás vaznice ze 2 profilů nerovnoramenných úhelníků L 80/60/7. 
Celková hmotnost podélného ztužidla ve svislé rovině činí 30,998 kg. 
 
2.4.4 Táhlo 
Táhlo je použito pro zajištění vzpěrných délek příhradové vaznice. Nachází se 
v poloviční vzdálenosti mezi horním pásem vazníku a ztužidlem mezi vaznicemi. Táhlo 
je z plného kruhového profilu o průměru 12mm. 
Celková hmotnost táhla činí 16,202 kg. 
 
2.4.5 Okapové ztužidlo 

 Okapové ztužidlo je podél okapů střechy ve střešní rovině. Ztužidlo je řešeno jako 
 příhradové. Příhradové ztužidlo má rozpětí 12m a jeho zatížení je dáno větrem 
 působícím na podélnou stěnu. 

Horní a dolní pás je tvořen horním pásem vaznice ze 2 profilů L 60/8, diagonály jsou 
ze 2 profilů L 80/60/7 s netuhými spojkami o tloušťce 8mm a rozměrech 50/50mm, 
dále krajní svislice jsou dány horním pásem vazníku z profilu T (HEB600/2) u varianty 
1 a u varianty 2 z rovnoramenného úhelníku L 200/14, prostřední svislice je tvořena 
ze 2 profilů L 60/8. 
Celková hmotnost okapového ztužidla činí 252,505 kg. 

 
2.4.6 Stěnové ztužidlo 
Stěnová ztužidla jsou umístěna v krajních polích podélné stěny haly a navazují  
na střešní ztužidla. Přebírají zatížení ze střešních ztužidel a přenášejí ho do základů. 
Stěnová ztužidla jsou od sebe osově vzdálena 48m. Ztužidlo se skládá z horní  
a dolní části. Horní část je tvořena diagonálami ze 2 profilů L 75/50/7, které jsou 
uprostřed spojeny. Dolní část je tvořena diagonálami ze 2 profilů L 90/10, které jsou 
taktéž uprostřed spojeny. Mezi horní a dolní částí ztužidla je vložený pás ze 2 profilů  
L 75/50/7. 
Celková hmotnost stěnového ztužidla činí 1322,008 kg. 
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2.4.7 Brzdné ztužidlo 
Brzdné ztužidlo přenáší podélné brzdné síly, způsobené pojezdem jeřábů.  Skládá se 

ze stejných profilů, jako spodní část stěnového ztužidla, tedy ze 2 profilů L 90/10.  

Celková hmotnost brzdného ztužidla činí 802,404 kg. 

 

2.5  Příčná vazba a kotvení 
Pro vybočení příčné vazby je uvažován rámový systém jako celek. Příčná vazba je 
tvořená plnostěnnými sloupy a příhradovým vazníkem. Sloupy jsou v příčném směru 
vetknuté a vazník je na plnostěnných sloupech uložen kloubově. Rozpětí příčné vazby 
činní 24m. Osová vzdálenost mezi jednotlivými vazbami je 12m. Zatížení působící  
na vazbu je uvažováno danými akcemi ze střechy, jeřábové dráhy, účinky větru, 
vlastní tíhou (sloupů, JD, stěnových panelů) a sněhem.  

 

2.5.1 Hlavní sloup 
 Hlavní sloup se skládá z horní a spodní části. Horní část (špička) je dlouhá 6,3m a je 
 navržena z válcovaného profilu HEB 400. Spodní část (dřík) 9,7m a je navržena 
 z válcovaného profilu HEB 900.   
 Výztuhy není nutno navrhovat do špičky ani do dříku sloupu. 

Celková hmotnost sloupu činí 3837,192 kg. 
 

2.5.2 Patka a kotvení sloupu 
Základ tvoří beton pevnosti C 16/20, do kterého je pomocí šroubů M 64x4 zakotven 
sloup. Šrouby jsou opatřeny zarážkami proti vytažení, také jsou umístěny 150mm  
od okraje patky. Délka patky je 1,8m a šířka 0,64m. Výška průřezu patky je v místě 
připojení sloupu 400mm a na okraji 300mm. Patní plech je vysoký 55mm. Kotevní 
příčník je složen ze 2 profilů U260. 
Šrouby jsou zabetonovány s přesností ±50mm.   
Celková hmotnost patky činí 1092,052 kg. 
 

3    Montáž a ochrana konstrukce 
 Jednotlivé dílce konstrukce budou vyrobeny o velikostech umožňující přepravu na 

stavbu. Např. vazník bude rozdělen dle výrobního výkresu na 3 části o velikostech 6 a 
9 m. Po dovezení dílců na stavbu, se dílce spojí pomocí šroubových a svarových spojů 
a dohromady tak vytvoří celistvou konstrukci.  

 
 Montáž: Nejdříve se provedou základové konstrukce (betonové patky), kde kotevní 

šrouby se zabetonují s tolerancí 50mm. Do betonových patek se ukotví sloupy, na 
které se upevní pomocí vysokozdvižné techniky vazníky, jenž dohromady se sloupy 
vytvoří příčnou vazbu. Na vazníky se v podélném směru pomocí plechu a šroubového 
spoje upevní vaznice a střešní ztužidla. Dále se v podélném směru sloupy zabezpečí 
stěnovými ztužidly. 

 Po zhotovení ocelové konstrukce haly je možno provést opláštění střešními a 
stěnovými panely.    

 
Ochrana: Konstrukce je před korozí opatřena ochranným žárovým zinkováním. 
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4    Závěr 

 Při posouzení variant horního pásu vazníku vychází, že varianta 2 je výhodnější, jak 
 z hlediska opracování, tak z hlediska hmotnosti, či-li spotřeby materiálu (hmotnost 
 varianty 2 oproti variantě 1 je menší více jak o 1/3).  
  

Výpočet jednotlivých částí průmyslové budovy byl proveden ve výpočetním programu 
Scia Engineer 2009 a 2011.  
 
Celková hmotnost budovy (varianta 1) činí 166,231 tun. 
Celková hmotnost budovy (varianta 2) činí 157,010 tun. 
 
 
 
 
 
 



Literatura: 

[1] ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1 :Obecná   
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Praha: ČNI, 2004, 44 stran 

[2] ČSN EN 1993-1-9, Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava, Praha 
ČNI, 2006, 43 stran 

[3] ČSN EN 1993-5, Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí – Boulení stěn, Praha ČNI, 
2008, 55 stran 

[4] ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování 
styčníků, Praha ČNI, 2006, 126 stran 

[5] ČSN EN 1993-6, Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6:  Jeřábové dráhy, 
Praha: ČNI, 2008, 40 stran  

[6] ČSN EN 1991-1-1, Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb, Praha: ČNI, 2003, 43 stran 

[7] ČSN EN 1991-1-3, Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, Praha 
ČNI, 2006, 52 stran  

[8] ČSN EN 1991-1-4, Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, Praha 
ČNI, 2007, 124 stran 

[9] ČSN EN 1991-3, Zatížení konstrukcí – Část 3: Obecná zatížení – Zatížení od jeřábů a 
strojního vybavení, Praha ČNI, 2008, 43 stran 

[10] ČSN 01 3483, Výkresy kovových konstrukcí, Praha ČNI, 1987, 43 stran 
[11] MELCHER, Jindřich, STRAKA, Bohumil. Kovové konstrukce – Konstrukce průmyslových 

budov, Státní nakladatelství literatury, Praha, 1985, 218 stran 
[12] FERJENČÍK P., LEDERER J., SCHUN J., MELCHER J., VOŘÍŠEK V., CHLADNÝ E., Navrhovanie 

ocel´ových konštrukcií, 2. Časť, ALFA/SNTL, 1986  
[13] FALTUS, František. Prvky ocelových konstrukcí, Praha, Nakladatelství československé 

akademie věd, 1953, 501 stran 
[14] MELCHER, Jindřich, KARMAZÍNOVÁ, Marcela, BAJER, Miroslav, SÝKORA, Karel. Prvky 

kovových konstrukcí: MODUL BO02-M05 Pruty namáhané kroucením, FAST VUT v Brně, 
2006, 32 stran 

[15] MELCHER, Jindřich, BAJER, Miroslav. Prvky kovových konstrukcí: MODUL BO02-M07 
Navrhování ocelových konstrukcí na mezní stav únavy, FAST VUT v Brně, 2006, 28 stran 

[16] VESELKA, Miroslav. Kovové konstrukce I: MODUL BO04-M01 Uspořádání a konstrukční 
řešení průmyslových budov, FAST VUT v Brně, 2006, 48 stran 

[17] MELCHER, Jindřich, PUCHNER, Josef. Kovové konstrukce I: MODUL BO04-M02 Střešní 
konstrukce, FAST VUT v Brně, 2006, 48 stran 

[18] MELCHER, Jindřich, ŠMAK, Milan. Kovové konstrukce I: MODUL BO04-M03 Konstrukce 
jeřábové dráhy, FAST VUT v Brně, 2006, 64 stran 

[19] MELCHER, Jindřich, PILGR, Milan. Kovové konstrukce I: MODUL BO04-M03 Sloupy a 
větrové ztužidlo, FAST VUT v Brně, 2006, 48 stran 

[20] Ústav nosných konstrukcí. Nosné konstrukce III – Kovové a dřevěné konstrukce, Praha,  
2008-2013. Dostupné z WWW: http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,nosne-konstrukce-iii-
kovove-a-drevene-konstrukce 

[21] Soubor přednášek. Ocelové konstrukce : Stabilita. Praha, Prof. Josef Macháček. 16s. 
Dostupné z WWW: http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/prednaskyOK3/OK3-1z.pdf 

 [22] Ocel : Spoje ocelových konstrukcí. Brno, Ing. Václav Röder. Dostupné z WWW: 
http://ocel.wz.cz/ 

http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,nosne-konstrukce-iii-kovove-a-drevene-konstrukce
http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,nosne-konstrukce-iii-kovove-a-drevene-konstrukce
http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/prednaskyOK3/OK3-1z.pdf
http://ocel.wz.cz/


[23] STUDNIČKA, Jiří. Ocelové konstrukce – normy, Praha, Česká technika – nakladatelství   
ČVUT, 2010, 55 stran 

 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých symbolů: 

Velká písmena: 
A Plocha 
Ach  Plocha členěného prutu 
Anet  Plocha oslabeného průřezu 
As Plocha šroubu účinná tahu 
Aw Plocha stojiny 
BP,Rd Návrhová smyková únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu 
Cdir Součinitel směru 
Ce Součinitel expozice 
Co Součinitel drsnosti 
Cpe,10 Součinitel tlaku 
Cr Součinitel ortografie 
Cseasom Součinitel ročního období 
CmLT Součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy Součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmz Součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
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 
Di Celkové poškození 
E Modul pružnosti 
Fb,Rd Návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FEd Návrhová působící síla 
Ft,Rd Návrhová únosnost šroubu v tahu 
G Modul pružnosti ve smyku 
HL Síla v podélném směru od zrychlení a zpomalení jeřábu 
HT Síla v příčném směru od zrychlení a zpomalení jeřábu 
HS,T Síla od příčení 
I Moment setrvačnosti 
Ib Moment setrvačnosti rámové spojky 
Ieff Efektivní moment setrvačnosti průřezu 
Ifc Moment setrvačnosti tlačené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti 
Ift Moment setrvačnosti tažené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti 
Ich Moment setrvačnosti jednoho pásu členěného prutu v rovině 
Iy Moment setrvačnosti k osy y 
Ist Moment setrvačnosti příčných výztuh 
It Moment tuhosti v kroucení 
Iw Výsečový moment setrvačnosti 
Iz Moment setrvačnosti k osy z 
K  Hnací síla na jedno kolo 
L Rozpětí lodi 
L Délka svaru 
Lcr,T Vzpěrná délka při vybočení zkroucením 



Lcr,y Vzpěrná kritická délka kolmo k ose y 
Lcr,z Vzpěrná kritická délka kolmo k ose z 
LD Výška dříku 
LH Výška špičky 
Lj Rozpětí jeřábové dráhy 
Lmin Minimální délka svaru 
Mb,Rd Návrhová únosnost v ohybu při klopení 
Mcr Pružný kritický moment při klopení 
My Ohybový moment působící kolem osy y 
Mz Ohybový moment působící kolem osy z 
MEd Návrhový ohybový moment 
MRk Charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 
N Normálová síla 
Nb,Rd Vzpěrná únosnost 
Ncr Kritická síla 
Ncr,y Pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 
Ncr,z Pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
Ncr,T Pružná kritická vzpěrná síla při vybočení zkroucením 
Ncr,Tf Pružná kritická síla při prostorovém vzpěru 
NEd Návrhová hodnota osové síly 
Nch,Ed Návrhová tlaková síla v pásu uprostřed délky členěného prutu 
Npl,Rd Návrhová únosnost neslabeného průřezu 
NRi Počet cyklů do porušení 
NRk Charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly 
Nt,Rd Návrhová únosnost v tahu 
Nu,Rd Návrhová únosnost oslabeného průřezu 
Qr,max     Maximální zatížení na jedno kolo 
ΣQr,max    Součet doprovodných zatížení Qr,max na jednu JD zatíženého jeřábu 
Qr(max)     Doprovodné zatížení na jedno kolo 
ΣQr,max    Součet doprovodných zatížení Qr(,max)  na jednu JD zatíženého jeřábu 
Qr,min     Minimální zatížení na jedno kolo 
Qx,char     Charakteristická hodnota tlaku kola 
R Výslednice sil 
Ry,Rd Návrhová únosnost při příčném namáhání mimo výztuhy 
Rw,Rd Lokální únosnost při borcení stojiny 
Sv Smykový tuhost panelu členěného prutu s příhradovými nebo rámovými spojkami 
Tb Výslednice tlakového napětí v betonu 
VEd Návrhová smyková síla 
Vpl,Rd Plastická smyková únosnost 
Vz Posouvající síla ve směru z 
Wel,y Elastický průřezový modul k ose y 
Wel,z Elastický průřezový modul k ose z 
Wpl,y Plastický průřezový modul k ose y 
Wpl,z Plastický průřezový modul k ose z 
Wy,h Průřezový modul patky k horním vláknům 
Wy,d Průřezový modul patky k dolním vláknům 
Z  Tahová síla na kotevní šrouby  



 

Malá písmena: 
a Vzdálenost kol jeřábu 
a Vzdálenost kotevních šroubů od okraje 
a Účinná výška svaru 
a Vzdálenost šroubu od spodního líce 
b Vzdálenost šroubu od krajního líce 
b Délka haly 
b Příslušná šířka 
beff Efektivní šířka průřezu 
bf Šířka pásnice  
broz Roznášející šířka 
bw Výška konvenčního tlačeného pásu 
c excentricita u patky 
c součinitel vzpěrné délky sloupů rámů 
cfr Součinitel tření 
cpi součinitel vnitřního tlaku 
cpe Součinitel tlaku pro svislé stěny podzemních staveb s pravoúhlým půdorysem 
d Výška stojiny 
d Jmenovitý průměr šroubu 
d Délka patky 
d0 Průměr otvoru pro šroub 
dfr Výška kolejnice 
dm Menší z hodnot průměrů příčných vzdáleností rohů a hran, které se stanoví na hlavě 
 a matici šroubu 
dp Tloušťka patního plechu  
dp1 Tloušťka patního plechu  
dp2 Tloušťka patního plechu  
dp3 Tloušťka patního plechu  
e Excentricita normálové síly 
e Vyložení konzoly 
e0 Ekvivalentní geometrická imperfekt počátečního zakřivení 
e1 Vzdálenost šroubů od okraje 
e2 Vzdálenost šroubů od okraje 
f součinitel reakcí při příčení 
fcd Návrhová pevnost betonu v tlaku 
fcd Charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fy Mez kluzu 
fu Mez pevnosti 
fub Mez pevnosti materiálu šroubu 
g Vzdálenost mezi výztuhami základové patky 
h Výška haly 
h Výška průřezu 
h0 Vzdálenost těžišť pásů členěného prutu 
 hf Vzdálenost středů pásnic 
hk výška kolejnice 
hw výška stojiny 



i0 Polární poloměr setrvačnosti 
ich Poloměr setrvačnosti dílčího průřezu 
iy Poloměr setrvačnosti k ose y 
iz Poloměr setrvačnosti k ose z 
kr Součinitel terénu 
ky Součinitel vzpěrné délky 
kz Součinitel vzpěrné délky 
kw Součinitel vzpěrné délky 
kyy Součinitel interakce 
kyz Součinitel interakce 
kzy Součinitel interakce 
kzz Součinitel interakce 
kτ Součinitel napětí 
kwt Bezrozměrný parametr kroucení 
kσ Součinitel kritického napětí odpovídající poměru napětí ψ a okrajovým podmínkám 
l Rozpětí 
leff Efektivní délka 
m součinitel pro vzpěrné délky sloupů rámů 
m počet spojených dvojic kol 
m Parametr pro výpočet tloušťky patní desky 
m Celková hmotnost zvedaná kladkostrojem 
mw Počet pohonů jednotlivých kol 
n Počet šroubů 
n Součinitel pro vzpěrné délky sloupů rámů 
n Počet střihových rovin 
nr Počet nosníků jeřábové dráhy 
p1 Rozteč mezi šrouby 
p2 Rozteč mezi šrouby 
qb(z) Referenční (základní) dynamický tlak větru (pro střední rychlost) 
qp(z) Maximální hodnota dynamického tlaku větru 
r Rameno vnitřních sil 
s Charakteristická hodnota zatížení sněhu 
sk Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi v místě staveniště 
ss Součinitel pro výpočet lokálního borcení stojiny 
t Tloušťka plechu 
tf Tloušťka pásnice 
tfd  Tloušťka dolní pásnice 
tfh  Tloušťka horní pásnice 
tp Tloušťka desky 
tw Tloušťka stojiny 
u Průhyb 
umax Maximální výpočetní průhyb 
ux Průhyb od osamělého břemene 
vb Základní rychlost větru 
vb,0 Výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vh Rychlost zdvihu 
vm

 Střední rychlost větru 



we Vnější tlak větru 
we Vnitřní tlak větru 
x Délka tlačené oblasti betonu 
y0 Vzdálenost středu smyku od těžiště ve směru osy y 
z Výška nad zemí 
z0 Parametr drsnosti terénu 
z0,II Parametr drsnosti terénu 
za Souřadnice působení zatížení vzhledem k těžišti průřezu 
zd Vzdálenost od těžiště průřezu k dolním vláknům 
zg Souřadnice působení zatížení vzhledem ke středu smyku 
zh Vzdálenost od těžiště průřezu k horním vláknům 
zmax Maximální výška 
zmin Minimální výška 
zs Souřadnice středu smyku vzhledem k těžišti průřezu 
 

Velká řecká písmena: 
ΔN Rozdíl velikostí osových sil 
Δσc Referenční hodnota únavové pevnosti 
ΔσR Rozkmit napětí 
Φ Hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
ΦLt Hodnota pro výpočet součinitele klopení 
χ Součinitel vzpěrnosti 
χLt Součinitel klopení 
 

Malá řecká písmena: 
α Součinitel 
α Sklon střechy 
α Stranový poměr 
α Úhel příčení 
α1 Součinitel imperfekt 
αF Úhel příčení 
αh Součinitel pro výpočet cmy 
α0 Úhel příčení 
α3 Součinitel pro výpočet tloušťky patní desky 
β Součinitel vzpěrné délky 
β Součinitel pro vzpěrné délky sloupů rámů 
βD,y Součinitel vzpěrné délky pro dřík 
βH,y Součinitel vzpěrné délky pro špičku 
βw Kolerační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
γc Součinitel spolehlivosti betonu 
γM0 Dílčí součinitel spolehlivosti  
γM1 Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
γM2 Dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 
γp Součinitel páčení 
ε Součinitel závisející na fy 

ζg Bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
ζj Bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 



λ Štíhlost 
λy Štíhlost k ose y 
λz Štíhlost k ose z 

  LT Poměrná štíhlost při klopení 

  T Poměrná štíhlost při vybočení zkroucením 

  w Poměrná štíhlost stěny 

  y Poměrná štíhlost k ose y 

  z Poměrná štíhlost k ose z 
μ Součinitel účinnosti 
μ Součinitel tření 
μcr Bezrozměrný kritický moment 
μi Tvarový součinitel zatížení sněhem 
ξ Redukční součinitel 
ξ1 Součinitel pro výpočet vodorovné příčné síly 
ξ2 Součinitel pro výpočet vodorovné příčné síly 
ξb Součinitel pro výpočet dynamického součinitele 
ξg Bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
ξj Bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
π Ludolfovo číslo 
ρ Měrná hmotnost vzduchu 
ρ Součinitel boulení stěny 
σ  Normálové napětí kolmé na účinný rozměr svaru 
σ  Normálové napětí rovnoběžné s osou svaru 
σb,max Maximální napětí v betonu 
σd Napětí v dolních vláknech 
σh Napětí v horních vláknech 
τ Smykové napětí 
τ  Smykové napětí kolmé na osu svaru 
τ  Smykové napětí rovnoběžné s osou svaru 
ϕ1 Dynamický součinitel zohledňující vibrace konstrukce jeřábu od zvedání břemene ze 
 země 
ϕ2 Dynamický součinitel zohledňující dynamický účinek zatížení kladkostroje od 
 zvedání ze země k jeřábu 
ϕ3 Dynamický součinitel zohledňující dynamický účinek náhlého uvolnění užitečného 
 zatížení 
ϕ4 Dynamický součinitel zohledňující dynamické účinky pojezdem po dráze 
ϕ5 Dynamický součinitel zohledňující účinky způsobené hnacími silami 
ϕ7 Dynamický součinitel zohledňující pružný účinek nárazu na nárazníky 
ψ Poměr napětí 
ψf Parametr nesymetrie 
 
 
 
 
 
 
 


