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Abstrakt 
 
 Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení 
sportovní haly o půdorysných rozměrech 37,7 x 56 m a výšky 9m. Hlavní konstrukční 
materiál je ocel S235 Hlavní nosná konstrukce sestává z příčných vazeb po vzdálenostech 6m, 
které jsou tvořeny příhradovými obloukovými prostorovými vazníky trojbokého průřezu, 
který se směrem k patce zmenšuje a je uložen kloubově do základové konstrukce. Příhradový 
vazník má rozdílné poloměry zakřivení uprostřed a na krajích, takže se celkový tvar jeví jako 
eliptický. Prostorová stabilita je zajištěna příčným ztužidlem. Pro návrh konstrukce byl použit 
výpočtový software Scia engineer. 
  
Klí čová slova 
  
Ocelová konstrukce, trojboký příhradový prostorový zakřivený vazník, sportovní hala, 
ztužidlo, spoje, kotvení 
  
  
Abstract 
 
This bachelor thesis deals with structural design of a load bearing structure of a roofing of a 
sports hall. Span of the structure is 37,7m, length is 56m and height is 10m. Main 
construction material is steel, grade S235. Main load bearing structure is made of frames 
with axial distances of 6m. These frames are made of truss with triangular cross section. 
Frame has variable cross section at both ends. Frame is curved and has different radiuses in 
the middle and at the ends. Global stability is carried by two roof bracings, which are between 
two frames. Internal forces were calculated in software scia engineer. 
 
  
Keywords 

 

Steel structure, frame, curved truss, triangular cross section, sports hall, roof bracing, 

anchoring 
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Anotace práce Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem nosné 
ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly o 
půdorysných rozměrech 37,7 x 56 m a výšky 9m. Hlavní 
konstrukční materiál je ocel S235 Hlavní nosná konstrukce 
sestává z příčných vazeb po vzdálenostech 6m, které jsou 
tvořeny příhradovými obloukovými prostorovými vazníky 
trojbokého průřezu, který se směrem k patce zmenšuje a je 
uložen kloubově do základové konstrukce. Příhradový 
vazník má rozdílné poloměry zakřivení uprostřed a na 
krajích, takže se celkový tvar jeví jako eliptický. 
Prostorová stabilita je zajištěna příčným ztužidlem. Pro 
návrh konstrukce byl použit výpočtový software Scia 
engineer. 

Anotace práce v anglickém 
jazyce 

This bachelor thesis deals with structural design of a load 
bearing structure of a roofing of a sports hall. Span of the 
structure is 37,7m, length is 56m and height is 10m. Main 
construction material is steel, grade S235. Main load 
bearing structure is made of frames with axial distances of 
6m. These frames are made of truss with triangular cross 
section. Frame has variable cross section at both ends. 



Frame is curved and has different radiuses in the middle 
and at the ends. Global stability is carried by two roof 
bracings, which are between two frames. Internal forces 
were calculated in software scia engineer. 

Klí čová slova Ocelová konstrukce, trojboký příhradový prostorový 
zakřivený vazník, sportovní hala, ztužidlo, spoje, kotvení 

Klí čová slova v anglickém jazyce Steel structure, frame, curved truss, triangular cross 
section, sports hall, roof bracing, anchoring  
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Seznam použitích zkratek 

Velká písmena 
 
A   plná průřezová plocha šroubu 

A   průřezová plocha 

Ach  průřezová plocha pásu členěného prutu 

As   plocha šroubu účinná v tahu 

Aw   průřezová plocha stojiny 

BP,Rd   návrhová smyková únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu 

Cdir   součinitel směru 

Ce   součinitel expozice 

CmLT   součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmy   součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

C0(z)   součinitel orografie 

Cpe,10   součinitel tlaku 

Cr(z)  součinitel drsnosti 

Cseason součinitel ročního období 

Ct  tepelný součinitel 

Fb,Rd   návrhová únosnost šroubu v otlačení 

FEd   návrhová působící síla 

Ft,Rd  návrhová únosnost šroub v tahu 

FV,Ed   návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 

FV,Rd   návrhová únosnost šroubu ve střihu 

E   modul pružnosti v tahu, tlaku 

G   modul pružnosti ve smyku 

It   moment setrvačnosti v kroucení 

Iv(z)   intenzita turbulence 

Iw   výsečový moment setrvačnosti 

Iy   moment setrvačnosti průřezu k ose y 

Iz   moment setrvačnosti průřezu k ose z 

Ieff   efektivní moment setrvačnosti průřezu  

L   délka svaru 

Lcr,y   kritická vzpěrná délka kolmo k ose y 

Lcr,z   kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 

MEd   návrhový ohybový moment 

Mel,Rd   návrhová elastická momentová únosnost 

MRk   charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 

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 

NEd   návrhová hodnota osové síly 

Npl,Rd   návrhová únosnost neoslabeného průřezu 

NRk   charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly 

Nt,Rd   návrhová únosnost v tahu 

Nu,Rd   návrhová únosnost oslabeného průřezu 

VE,d   návrhová smyková síla 

Vpl,Rd   plastická smyková únosnost 

Wel,y   elastický modul průřezu k ose z 

Wel,z   elastický průřezový modul k ose z 

Wpl,y   plastický modul průřezu k ose y 



Wpl,z   plastický průřezový modul k ose z 

 

Malá písmena 
 
a  účinná výška svaru 

b   šířka průřezu 

d   hloubka konstrukce (délka povrchu rovnoběžného se směrem větru) 

d   výška rovné části stojiny 

d   jmenovitý průměr šroubu 

d0  průměr otvoru pro šroub 

e   excentricita normálové síly 

e   vzdálenost šroubu od okraje 

fy  mez kluzu 

fu  mez pevnosti 

fub   mez pevnosti materiálu šroubu 

h   výška průřezu 

h   výška konstrukce 

iy   poloměr setrvačnosti k ose y 

iz   poloměr setrvačnosti k ose z 

kr   součinitel terénu 

kw   součinitel vzpěrné délky 

kyy   součinitel interakce 

kyz   součinitel interakce 

kz   součinitel vzpěrné délky 

kzy   součinitel interakce 

kzz   součinitel interakce 

kτ   součinitel napětí 

leff   efektivní délka 

n   počet střihových rovin 

qp(z)   maximální hodnota dynamického tlaku větru 

s   charakteristická hodnota zatížení sněhem (rovnoměrné spojité zatížení) 

sk   základní tíha sněhu 

t   tloušťka 

u   průhyb 

umax   maximální hodnota průhybu 

vb,0   výchozí hodnota základní rychlosti větru 

vm   střední rychlost větru 

w   tlak větru (rovnoměrné spojité zatížení) 

z0   parametr drsnosti terénu 

z0,II   parametr drsnosti terénu 

z   výška nad zemí 

zmin   minimální výška 

 

Velká řecká písmena 
 
Φ   hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 

ΦLT   hodnota pro výpočet součinitele klopení 

 

Malá řecká písmena 
α   součinitel 

α1   součinitel imperfekce 

αLT   součinitel imperfekce pro klopení 



β   součinitel vzpěrné délky 

βW   korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 

γM0   dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

γM1   dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

γM2   dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 

ε   součinitel závisející na fy 
κwt   bezrozměrný parametr kroucení 

λ   štíhlost 

λy   štíhlost k ose y 

λz   štíhlost k ose z 

λLT   poměrná štíhlost při klopení 

λ   poměrná štíhlost při vybočení zkroucením 

λy   poměrná štíhlost k ose y 

λz   poměrná štíhlost k ose z 

µcr  bezrozměrný kritický moment 

µi   tvarový součinitel zatížení sněhem 

π   Ludolfovo číslo 

ρ   měrná hmotnost vzduchu 

τ   smykové napětí 

χLT   součinitel klopení 

χT   součinitel vzpěrnosti při prostorovém vzpěru 

χy   součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 

χz   součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose z 


