
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH 
BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   FILIP DOHNAL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILAN PILGR, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015           
         

 

 



 

 

 

 

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Vedoucí práce Ing. Milan Pilgr, Ph.D. 

Autor práce Filip Dohnal 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 
program 

B3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

Název práce v 
anglickém 
jazyce 

Building of Rubber Production in Odry 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 
titul 

Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

 

Anotace práce Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro 
průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o 
rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a 
výškou  hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, hlavní nosnou část 
tvoří rámové vazby o dvou polích z plnostěnných profilů, na rámech 
jsou uloženy plnostěnné vaznice. Podélná tuhost je zajištěna 
pomocí příčného ztužidla, příčnou tuhost zajišťují rámové vazby. 
Nosná část stěnového a střešního pláště je tvořena sendvičovými 
panely. 

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

The object of this thesis is to design and assess steel structure “of 
hall for industrial production at Odry.  The object has a rectangular 
shape with dimensions 48 x 56 m, with saddle roof with slight 
inclination and 10,6m high rooftop. The object is a two-bay hall, the 
main supporting part is formed by frame ties of two sections from 
plate profiles, on frames are mounted plate purlins. Longitudinal 
rigidity is ensured by transverse bracings, the transverse rigidity is 
ensured by frame ties. The supporting part of the wall and roof 
cladding is made of sandwich panels. 



 

 

 

 

 

Klíčová slova Nosná ocelová konstrukce, jednopodlažní halová budova, 
navrhování, posuzování, zatížení, vnitřní síly, příčná rámová vazba 
 
 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Load-carrying steel structure, single-storey building, design, check, 
load, internal forces, main frame 

  



 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Filip Dohnal 

Název Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Milan Pilgr, Ph.D. 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2014 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
29. 5. 2015 

V Brně dne 30. 11. 2014 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



 

 

 

 

  

Podklady a literatura 

Požadavky na architektonické a dispoziční řešení 

Literatura doporučená vedoucím bakalářské práce 

  

Zásady pro vypracování 

Navrhněte nosnou ocelovou konstrukci objektu pro gumárenskou výrobu o půdorysných 

rozměrech 48 × 56 m. Dispozici navrhněte v souladu s architektonickými požadavky; 

klimatická zatížení uvažujte pro lokalitu Odry. 

 

Požadované výstupy: 

Technická zpráva 

Statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce 

Výkresová dokumentace v rozsahu stanoveném vedoucím bakalářské práce 

  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

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

.............................................      

Ing. Milan Pilgr, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bibliografická citace VŠKP 
  
Filip Dohnal Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách. Brno, 2015. 19 s., 142 s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových 
a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Pilgr, Ph.D. 

  



 

 

 

 

  

  
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 
  
   
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s 
odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 21. 5. 2015 
  
  
  

……………………………………………………… 
                                                                                           

podpis autora 
Filip Dohnal 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 
všechny použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 13. 5. 2015  
  
  
  

……………………………………………………… 
 

podpis autora 
Filip Dohnal 

 

 

 



 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat panu Ing. Milanu Pilgrovi, Ph.D. za odborné vedení mé bakalářské práce. Děkuji 

za informace a cenné rady poskytnuté při vypracovávání této práce. 

Tato bakalářská práce byla zrapacována s využitím infrastruktury Centra AdMaS.  



 

 

 

 

Obsah 

 

1 Obecné údaje         9 

2 Normativní dokumenty        9 

3 Předpoklady návrhu nosné konstrukce      10 

 3.1 Mezní stavy         10 

  3.1.1 Mezní stav únosnosti      10 

3.1.2 Mezní stav použitelnosti      10 

3.2 Zatížení         10 

 3.2.1 Stálé zatížené       11 

 3.2.2 Proměnné zatížení       11 

4 Popis objektu         11 

5 Popis konstrukčního řešení       13 

 5.1 Sloupy         13 

5.2 Příčle          13 

5.3 Ztužidla         13 

5.4 Vaznice         14 

5.5 Paždíky         14 

5.6 Sloupky         14 

5.7 Povrchová úprava        14 

5.8 Střešní a stěnový plášť       14 

6 Popis statického řečení        15 

7 Materiály konstrukce        15 

8 Hmotnost konstrukce        16 

9 Nátěrová plocha konstrukčních prvků      16 

10 Seznam použité literatury         17 

11 Seznam webových stránek        18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 

1 Obecné údaje 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce 

jednopodlažní výrobní haly. Z obrázku 1.1 je zřejmé že objekt má obdélníkový 

půdorys o rozměrech 56 x 48 metrů. 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří osm příčných rámů, které se skládají 

z plnostěnných sloupů a příčlí. Zastřešení má sedlový tvar o mírném sklonu 5°. 

Vzdálenost hlavních rámů je 8 m.  

Konstrukční výška objektu je 10,6 m, celková výška haly je 11,1 m a nejmenší 

světlá výška uvnitř haly činí 8,03 m.  

Objekt se nachází v Odrách v Moravskoslezském kraji. 

 

 
Obrázek 1.1 – Axonometrie a rozměry řešeného objektu 

 
2 Normativní dokumenty 
 

Návrh ocelové konstrukce byl proveden v souladu s těmito platnými dokumenty: 

 

- ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

-  ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem  

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

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

pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
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- ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování 

styčníků  

- ČSN EN 1090-2, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Technické požadavky na ocelové konstrukce  

 

Kromě toho byly jako podklady použity dokumenty s ukončenou účinností 

 

- ČSN 01 3483, Výkresy kovových konstrukcí  

- ČSN 73 1411, Rozteče, roztečové čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní 

osy pro šroubové a nýtové spoje  

- ČSN 73 1401, Navrhování ocelových konstrukcí  

 

3 Předpoklady návrhu nosné konstrukce 

 

3.1 Mezní stavy 

V rámci statického posouzení byly nosné konstrukce dle ČSN EN 1993 ověřeny na: 

 

3.1.1 Mezní stav únosnosti 

Prostá pevnost průřezu, vzpěrná pevnost prutů a konstrukce a pevnost spojů 

s uvážením vlivu ztráty stability na nejnepříznivější kombinaci návrhových hodnot 

zatížení. Mezní hodnoty materiálových vlastností pro nosnou ocelovou konstrukci 

byly brány pro ocel S235. 

 

3.1.2 Mezní stav použitelnosti 

Přetvoření na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 

charakteristických hodnot zatížení. Mezní hodnoty materiálových vlastností pro 

nosnou ocelovou konstrukci byly brány pro ocel S235. 

 

3.2 Zatížení 

Konstrukce byla navržena na účinky těchto zatížení: 
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3.2.1 Stálé zatížení 

 

- vlastní tíha, pro kterou je uvažována hmotnost nosné konstrukce a 

tíha obvodového pláště 

 

3.2.2 Proměnné zatížení 

 

 klimatické zatížení 

- zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na 

zem bylo uvažováno jako sk = 1,5 kN/m2 pro sněhovou oblast III. dle 

ČSN EN 1991-1-3. 

- zatížení větrem se základní rychlostí větru bylo uvažováno vb = 25 

m/s pro větrnou oblast II. dle ČSN EN 1991-1-4. 

užitné zatížení 

- zatížení užitné na střeše; charakteristické hodnoty zatížení byly 

uvažovány dle ČSN EN 1991-1-1 pro střechu kategorie H – střechy 

nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav. Osamělé břemeno Q 

bylo uvažováno hodnotou spojitého zatížení 1,0 kN, plošné zatížení 

q působící na ploše 10 m2 bylo uvažováno hodnotou 0,75 kN/ m2. 

- tíha technického zařízení, pro které byla stanovena hodnota 0,8 

kN/ m2. 

 

Žádná další proměnná zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou 

na jejich přenos dimenzovány. 

 

4 Popis objektu 

 

 Navrhovaný objekt je uvažován jako dvoulodní hala obdélníkového půdorysu. 

Půdorysné rozměry jsou 48 x 56 metrů. Konstrukční výška haly je 10,6 metrů, 

celková výška haly je 11,1 metrů. 

 Nosná konstrukce se skládá z osmi příčných vazeb po osmi metrech. Příčná 

vazba je tvořena rámem hlavní lodi, který se sestává ze dvojice sloupů a příčle, a 

rámem vedlejší lodi, který se skládá z příčle a sloupu, příčel je k hlavní lodi připojena 

kloubem.  Sloupy příčné vazby jsou umístěny do modulové sítě tvořené vztažnými 
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přímkami. V podélném směru to jsou přímky označeny písmeny A-B-C, vzdálenost 

mezi nimi činí 24 metrů. V příčném směru mají vztažné přímky označení 1-2-3-4-5-6-

7-8 a vzdálenost mezi nimi je 8 metrů. Rozměry, statické schéma a uspořádání 

modulových os jsou znázorněny na obrázku 4.1. 

 Střešní a stěnový plášť je ze sendvičových panelů Kingspan o tloušťkách 200 

a 120 mm. 

 

 

Obrázek 4.1 – Půdorys řešeného objektu a statické schéma 
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5 Popis konstrukčního řešení 

  

 Nosný systém haly je tvořen osmi příčnými vazbami, mezi nimiž je vzdálenost 

8 metrů. Příčnou vazbu tvoří rám hlavní lodi, který se skládá ze dvojice sloupů a 

příčle, a rámem vedlejší lodi, který je tvořen sloupem a příčlí, připojenou k hlavní lodi 

kloubově pomocí čepového spoje. 

 Níže uvedené konstrukční části jsou vyznačeny na obrázku 5.9. 

 

5.1 Sloupy 

Výška sloupů v podélných stěnách je 8,5 metrů, sloupy v ose objektu mají 

výšku 10,6 metrů. Sloupy jsou v rovině i z roviny vazby kloubově podepřeny. Sloupy 

v rámu hlavní lodě jsou tvořeny svařovaným I profilem výšky 700 mm, šířky 330 mm 

o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 35 mm. Sloupy vedlejší lodě tvoří svařované I 

profily výšky 700 mm, šířky 350 mm o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 35 mm. 

 

5.2 Příčle 

Příčle hlavní a vedlejší lodi jsou ve sklonu a tvoří tak spád střešní roviny 5°. 

Rozpětí obou příčlí je 24 metrů. Příčle v rámu hlavní lodě jsou ke sloupům připojeny 

svařovanými spoji, tyto spoje působí jako tuhé rámové rohy. Příčle jsou navrženy 

jako svařované I profily výšky 700 mm, šířky 330 mm o tloušťce stojiny 20 mm a 

pásnice 35 mm. Příčle v rámu vedlejší lodě jsou ke sloupům v obvodové stěně 

připojeny svařovanými spoji, tyto spoje tvoří tuhé rámové rohy, ke sloupům v ose 

haly jsou příčle připojeny pomocí čepového spoje a působí tak jako kloub. Příčle tvoří 

svařované I profily výšky 700 mm, šířky 350 mm o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 

35 mm. 

 

5.3 Ztužidla 

Prostorovou tuhost konstrukce v příčném směru zajišťují vlastní příčné vazby 

tvořené rámy. V podélném směru je tuhost zajištěna pomocí příčného neboli 

větrového ztužidla, sestávajícího ze tří stejných příhradových částí v řadách A, B, C 

a ze dvou střešních částí probíhajících napříč oběma loděmi. Příčné ztužidlo je 

polopříčkové soustavy. Stěnová část příčného ztužidla je tvořena průřezem ze 

dvojice rovnoramenných úhelníků L 80x80x10. Střešní část příčného ztužidla je z 

dvojice rovnoramenných úhelníků L 70x70x10. Okapové ztužidlo se nachází u obou 
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okapů a tvoří jej v každém poli dvojce diagonál a jedna svislice ze dvou 

rovnoramenných úhelníků L 70x70x10. Veškeré spoje ztužidel jsou řešeny jako 

svařované pomocí styčníkových plechů.  

  

5.4 Vaznice 

Vaznice jsou spojité o dvou polích z průřezu HEB 160 rozpětí jednoho pole 

činí 8 metrů. Aby spojité vaznice zatěžovaly rámy rovnoměrně, jsou v jednotlivých 

řadách vystřídané. V krajních polích jsou v každé druhé řadě vaznice prosté, které 

jsou z důvodů větší intenzity ohybových momentů zesíleny příložkami ze dvojice 

úhelníků. 

 

5.5 Paždíky 

Paždíky jsou mezi sloupy a sloupky v podélné stěně, jejich délka je 4 metry a 

jsou z kruhových trubek TrØ 76,1x3,2. Nepřenáší ohybové účinky způsobené větrem, 

slouží ke zkrácení vzpěrné délky sloupů při vybočená z roviny příčné vazby. 

  

5.6 Sloupky 

V podélných stěnách jsou v polovině vzdálenosti mezi sloupy příčných vazeb 

sloupky o délce 8,5 metrů z profilů IPE 300. Ve štítových stěnách jsou sloupky po 

vzdálenostech 3 metry s proměnnou výškou, které tvoří profily IPE 300. 

  

5.7 Povrchová úprava 

Veškeré ocelové prvky jsou opatřeny antikorozním úpravou povrchu. Je použit 

1x základní a 1x vrchní nátěr. Pro nátěry byly zvoleny nátěry firmy Sika. 

  

5.8 Střešní a stěnový plášť 

Střešní plášť je tvořen sendvičovými panely Kingspan KS 1000 FF 200, jsou 

kladeny kolmo na vaznice přes dvě pole. Pro stěnový plášť byly zvoleny sendvičové 

panely Kingspan KS 1150 TF 120, které jsou kladeny horizontálně a jsou ve svislém 

směru samonosné, ve vodorovném jsou podepřeny pomocí sloupů příčných vazeb a 

sloupků v podélných a štítových stěnách. 
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Obrázek 5.9 – Axonometrie řešeného objektu s popisem hlavních konstrukčních částí 

 

6 Popis statického řešení 

 

Statická analýza ocelové konstrukce objektu byla provedena metodou 

konečných prvků v programu RFEM 5.04. Byl zde vytvořen prostorový prutový 

model, kterým byly vypočteny účinky stálých a proměnných zatížení, bylo provedeno 

také ověření vnitřních sil výpočtem zjednodušenými ručními metodami na některých 

vybraných konstrukčních částech. Ověření mezních stavů únosnosti a mezních stavů 

použitelnosti je provedeno v souladu se souborem platných norem ČSN EN. 

 

7 Materiály konstrukce 

 

Konstrukční materiál je ocel S 235, s jakostním stupněm JR pro tloušťky 

plechů do 25 mm a J0 pro tloušťky do 35 mm. Pro šrouby byla volena jakost 8.8. 

Kotevní šrouby jsou jakosti 6.8 a je počítáno s kotvením do betonového základu 

z betonu C16/20. Pro svařování se předpokládá obloukové svařování nebo svařování 

automatem. 
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8 Hmotnost konstrukce 

 

 Celková hmotnost konstrukce je 243 tun, tedy 91 kilogramů na čtvereční metr 

půdorysné plochy, hmotnost je odhadnuta na základě systémových délek prutů, 

jmenovité průřezové plochy a objemové hmotnosti oceli ρ= 7850 kg/m3. 

 

 

 

9 Nátěrová plocha konstrukčních prvků 

 

 Celková nátěrová plocha konstrukce je 3380 m2, plocha byla odhadnuta na 

základě systémových délek prutů a jmenovité plochy pláště pro jednotlivé průřezy v 

m2/m. 
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