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ABSTRAKT  

Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. ířka boční lodi je 15 metrů 
a ířka hlavní lodi je 35 metrů. Délka průmyslového objektu je 90 metrů. 
Vý ka objektu je 17,4 metrů. Nosnou konstrukci hlavní lodě tvoří příčné 
vazby, jejich vzdálenost je 6 metrů. Příčnou vazbu tvoří příhradový vazník a 
vetknuté sloupy. V hlavní lodi pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 20 tun. 
Nosnou konstrukci boční lodě tvoří rámová konstrukce. Objekt pro 
průmyslovou výrobu je navržen pro oblast Blansko. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocelová konstrukce, dvoulodní objekt, příhradový vazník, mostový jeřáb, 
příčná vazba, vaznice, sloup, rámová konstrukce 

ABSTRACT  

The subject of this diploma´s thesis is the design and assessment of steel 
structure two-bay building for industrial production. The width of the side 
aisles is 15 meters and the width of the main aisles is 35 meters. The length 
of industrial building is 90 meters. The height of the building is 17.4 meters. 
Steel structure of main aisles consists of main truss, the distance is 6 
meters. The main truss consists of truss girder and fixed column. In the 
main aisles traversed, by bridge crane with a capacity of 20 tons. Steel 
structure of side aisles consists frame construction. The building for 
industrial production is designed for the area of Blansko. 
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purlin, column, frame construction 
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konstrukce dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. ířka boční 
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35 meters. The length of industrial building is 90 meters. The height 
of the building is 17.4 meters. Steel structure of main aisles consists 
of main truss, the distance is 6 meters. The main truss consists 
of truss girder and fixed column. In the main aisles traversed, 



by bridge crane with a capacity of 20 tons. Steel structure of side 
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1 Úvod 
Tématem diplomové práce je navrhnout a posoudit hlavní konstrukční prvky dvoulodního 
objektu pro průmyslovou výrobu o celkových rozměrech 50x90 metrů. V hlavní lodi je 
umístěna jeřábová dráha, po které pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 20 tun. Objekt pro 
průmyslovou výrobu se nachází v lokalitě Blansko. 

2 Přehled použitých norem 
ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.  

ČSN EN 1991–1–1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 

ČSN EN 1991–1–3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem.  

ČSN EN 1991–1–4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–1: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem. 

ČSN EN 1993–1–1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1–1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.  

ČSN EN 1993–1–5. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1–5: Boulení 
stěn.  

ČSN EN 1993–1–8. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1–8: 
Navrhování styčníků.  

ČSN EN 1993–6. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy 

ČSN EN 1090–2. Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce.  

ČSN EN ISO 1461. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace a zkušební metody.  

ČSN EN ISO 4063. Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování.  

ČSN EN ISO 2553. Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové 
spoje. 

 

3 Zatížení 
Pro výpočet účinků zatížení nosných ocelových prvků byl použit program Scia Engineer 
15.1. Mezi stálé zatížení počítáme vlastní tíhu konstrukce, automaticky spočítané 
programem Scia Engineer. Střešní panel KS 1000RW, tl. 120 mm, gk=0,1223 kN/m2 a 
stěnový panel KS 1000 AWP, tl. 100 mm, gk=0,1277 kN/m2. Při výpočtu proměnného 
zatížení uvažujeme, že objekt pro průmyslovou výrobu se nachází v lokalitě Blansko. Pro 
tuto lokalitu bylo stanoveno vnější sněhové zatížení dle mapy sněhových oblastí na území 
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ČR – III. sněhová oblast sk=1,5 kN/m2. Výchozí rychlost větru byla určena podle mapy 
větrných oblastí na území ČR – II. větrná oblast vb,0=25,0 m/s. 

4 Popis konstrukčních prvků 
Objekt pro průmyslovou výrobu tvoří dvě lodě. Hlavní loď má rozpětí 35 metrů, k tomu 
přiléhá boční loď o rozpětí 15 metrů. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 50 metrů x 
90 metrů. Výška haly v nejvyšším místě je 17,4 metrů. V hlavní lodi je umístěna jeřábová 
dráha, po které pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 20 tun. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří 
příčná vazba se střešní konstrukcí a ztužením. Příčná vazba hlavní lodě je tvořena 
vetknutými sloupy a kloubově uloženým sedlovým vazníkem. Boční loď tvoří rámová 
konstrukce. Rámová konstrukce se skládá z příčle, která je kloubově připojena k hlavní 
lodi a na druhé straně tuhým rámovým rohem spojena se sloupem, který je kloubově 
uložen. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů. Tuhost je zajištěna střešními a 
stěnovými ztužidly. 

4.1 Střešní plášť 
Sedlová i pultová střecha objektu má sklon 6°. Střešní plášť je tvořený sendvičovým 
systémem Kingspan KS 1000 RW s PUR izolačním jádrem a s trapézovou profilací na 
exteriéru. Tloušťka střešního panelu je 120 mm. Hmotnost panelu je 12,23 kg/m2. 

4.2 Stěnový plášť 
Stěnový plášť je tvořen sendvičovým systémem Kingspan KS1000 AWP s PUR 
izolačním jádrem. Tloušťka stěnového panelu je 100 mm. Hmotnost panelu je 
12,77 kg/m2. Stěnový plášť hlavní lodi je tvořen stěnovým prosvětlovacím panelem 
Kingspan KS1000 WL z důvodu prosvětlení haly přírodním světlem.  

4.3 Vaznice 
Vaznice v podélném směru staticky působí jako prostý nosník a jsou kloubově připojeny 
k hornímu pásu vazníku. V příčném směru jsou ve třetinách délky vaznic napnuta ocelová 
táhla průměru 14 mm a v tomto směru vaznice staticky působí jako spojitý nosník.  
Vaznice hlavní lodi je tvořena plnostěnným válcovaným profilem IPE 180. Vaznice 
bočních lodí je tvořena plnostěnným válcovaným profilem IPE 220. Tato dimenze byla 
zvolena z důvodu velké hodnoty zatížení navátého sněhu na boční lodi. Vaznice jsou 
připojeny k horním pásům vazníku přes L profily, ke kterým jsou přišroubovány. Profil je 
přivařen k plechu, který je přivařen na horní pás vazníku. 

4.4 Vazník 
Vazník hlavní lodi je navržen jako příhradový, sedlový o rozpětí 35 metrů a je součástí 
příčné vazby. Vazník je tvořen horním a dolním pásem, svislicemi a diagonálami. Horní 
pás je navržen z rovnoramenného válcovaného úhelníku L 160x160x17 mm. Stabilita 
horního pásu je zajištěna vaznicemi.  Dolní pás je navržen z rovnoramenného válcovaného 
úhelníku L 180x180x16 mm. Svislice jsou navrženy z kruhových trubek průměru 
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76,1x5 mm. Tlačené i tažené diagonály jsou navrženy z kruhových trubek o průměru 
114,3x5 mm. Vazníky, které jsou od sebe umístěny 6 metrů, přenáší zatížení od vaznic a 
příčného střešního ztužidla do sloupu. Na sloup jsou uloženy z obou stran klouby v úrovni 
horního pásu. Připojení svislic a diagonál k hornímu a spodní pásu je provedeno pomocí 
styčníkových plechů, ke kterým jsou přivařeny oboustranným „V“ svarem. Vazník je 
rozdělen pomocí montážních spojů na tři dílce. Montážní spoj horního pásu je realizován 
pomocí čelních desek, které jsou přivařeny k horním pásům vazníku a následně 
sešroubovány k sobě. Montážní spoj dolního pásu je realizován pomocí dvojice příložek 
z vnitřní i vnější strany úhelníku a sešroubovány šrouby. 

4.5 Příčel 
Příčel tvoří rámovou konstrukci boční lodě. K hlavní lodi je připojena kloubově. Se 
sloupem boční lodi tvoří tuhý rámový roh. Tuhost přípoje byla posouzena programem 
IDEA Statica. Příčel je navržena z plnostěnného válcovaného profilu IPE 550. 

4.6 Sloupy 
Sloupy tvoří spolu s vazníky příčnou vazbu hlavní lodě. Vzdálenost jednotlivých sloupů je 
6 metrů. Sloupy hlavní lodi jsou navrženy jako plnostěnné nosníky. Špička je navržena 
z válcovaného profilu HEB 300, dřík sloupu je navržen z válcovaného profilu HEB 800. 
Sloupy jsou vetknuty do základů. Sloupy boční lodi jsou navrženy jako plnostěnné 
nosníky. Sloup je tvořen válcovaným profilem IPE 550. Sloupy tvoří spolu s příčlí 
rámovou konstrukci boční lodi a jsou kloubově uloženy na základovou patku.  

4.7 Štítové sloupy 
Tvoří čelní stěnu a jsou kloubově uloženy na základovou patku. K štítovým sloupům jsou 
připevněny stěnové paždíky. Přenášejí zatížení pouze od tlaku nebo sání větru na stěny 
objektu. Štítové sloupy hlavní lodě jsou navrženy z válcovaného profilu IPE 450. Štítové 
sloupy boční lodě jsou navrženy z válcovaného profilu IPE 270. Ve vrcholu je uvažován 
svislý posun, aby nebylo bráněno deformaci vazníku a příčle. 

4.8 Kotvení a patky sloupů 
Sloupy hlavní lodi jsou vetknuty do základové patky. Patka je složena z patního plechu 
tloušťky 30 mm o rozměrech 520x1500 mm. Kotvení je provedeno pomocí čtyř, předem 
zabetonovaných šroubů s kotevní hlavou, M 30, 5.6 s tolerancí ± 20 mm. Hloubka 
zabetonování šroubů je 400 mm. Patka je vyztužena dvěma válcovanými profily U 320. 
Přes tyto profily z důvodu, že kotevní šrouby jsou vybetonovány mimo patní plech, jsou 
použity pro ukotvení kotevní příčníky. Příčník je navržen ze dvou válcovaných profilů    
U 100. Sloupy boční lodi jsou uloženy kloubově na základovou patku. Patka je tvořena 
patním plechem o tloušťce 20 mm a rozměrech 350x650 mm. Sloupy jsou k patnímu 
plechu přivařeny koutovým svarem. Do základové patky jsou kotveny pomocí dvou 
šroubů M30, 5.6.  

4.9 Jeřábová dráha 
V hlavní lodi je na jeřábové dráze uložen mostový jeřáb o nosnosti 20 tun. Rozpětí jeřábu 
je 34 m. Podrobnější charakteristiky jsou popsané ve statickém výpočtu a jsou převzaty 
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z katalogů firmy Abus. Jeřábová dráha je složena z hlavního nosníku jeřábové dráhy, 
kolejnice a vodorovného výztužného nosníku. Hlavní nosník jeřábové dráhy je proveden 
jako svařovaný jednoose souměrný profil I. výšky 800 mm a šířky 300 mm. Tloušťka 
horní pásnice je 32 mm, tloušťka spodní pásnice 28 mm. Tloušťka stojiny je 12 mm. 
Pásnice jsou k stojině připevněny pomocí oboustranných koutových svarů o účinné výšce 
12 mm pod horní pásnici a o účinné výšce 6 mm nad spodní pásnici. Nosník přenáší svislá 
zatížení od mostového jeřábu do sloupů a podélné zatížení od brzdění a rozjezdu jeřábu do 
příčného stěnového ztužidla. Kolejnice je obdélníkového profilu o rozměrech 100x100 
mm a je připojena pomocí příchytek v osové vzdálenosti 1160 mm, které jsou 
přišroubovány k nosníku jeřábové dráhy. V polovině vzdálenosti příchytek jsou přivařeny 
koutovým svarem k hlavnímu nosníku příložky pro vedení kolejnice. Nosník jeřábové 
dráhy je uložen na ložisku. Výšková rektifikace je řešena pomocí podložek, které se 
v případě potřeby vkládají mezi spodní pásnici nosníku a úložnou desku ložiska. 
Rektifikace v podélném směru je řešena podélnými oválnými otvory pro ložiskové šrouby 
ve spodní pásnici. V případě potřeby se prostor mezi čely nosníků jeřábové dráhy vyplní 
vložkami o různé tloušťce. Příčnou rektifikaci umožňují příčné oválné otvory v ložisku 
pro připevňovací šrouby nosníku. V případě potřeby se do mezery mezi sloupem a 
opěrnými místy vodorovného výztužného nosníku svisle zasunou klíny a jejich poloha se 
zabezpečí přišroubováním na sloup. V prostoru mezi hlavním nosníkem jeřábové dráhy a 
sloupy je navržen vodorovný výztužný nosník. Vodorovný výztužný nosník se skládá 
z vodorovného pásového prutu, který je navržen z dvojice válcovaných úhelníků              
L 80x60x7 mm. Diagonály a svislice jsou navrženy z rovnoramenného válcovaného 
úhelníku L 75x75x6 mm. Vodorovný výztužný nosník je podepírán šikmými vzpěrami, 
které jsou umístěny vždy ob jednu svislici, tedy s osovou vzdáleností 2000 mm. Vzpěry 
jsou navrženy z rovnoramenného úhelníku L 50x50x5 mm.  

 

4.10 Ztužidla 

4.10.1 Příčné střešní ztužidlo 
Ztužidla jsou umístěna v rovině střechy v osách vaznic na krajích a jedno uprostřed haly 
přes rozpětí dvou vazníků, tedy 6 metrů. Ztužidla jsou na hlavní lodi navržena 
z kruhových tyčí průměru 30 mm a na boční lodi z kruhových tyčí průměru 24 mm, které 
působí pouze v tahu. Předpokládá se, že tlačené diagonály vybočí. Ve výpočetním 
programu Scia Engineer byla tato skutečnost nastavena absencí tlaku na vybraných 
prvcích. Ztužidla jsou navržena jako zkřížená a jsou napnuta mezi sousedními vaznicemi. 
Ztužidla jsou přivařena ke styčníkovým plechům a ukotvena pomocí šroubů k vaznicím. 
Ztužidla jsou opatřena napínacím mechanizmem.  

4.10.2 Příčné stěnové ztužidlo hlavní loď 
Ztužidla jsou umístěna na krajích a jedno uprostřed haly přes rozpětí dvou vazníků, tedy 6 
metrů. Svojí polohou navazují na příčná ztužidla střešní. Přenášejí stabilitu objektu 
v podélném směru a zajišťují prostorovou tuhost. Plní také funkci brzdného ztužidla 
jeřábové dráhy. Jsou tvořena diagonálami a vodorovnými prvky. Ztužidla jsou navržena z 
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kruhových trubek o průměru 114,3x5 mm. Ztužidla jsou připevněna pomocí styčníkových 
plechů, které jsou vsazeny do rozříznuté trubky a přivařeny koutovými svary. Styčníkový 
plech je spojen šroubovým spojem s druhým styčníkovým plechem, který je přivařen ke 
sloupům hlavní lodi. 

4.10.3 Příčné stěnové ztužidlo boční loď 
Ztužidla jsou umístěna na krajích a jedno uprostřed haly přes rozpětí dvou vazníků, tedy 6 
metrů. Svojí polohou navazují na příčná ztužidla střešní. Přenášejí stabilitu objektu 
v podélném směru a zajišťují prostorovou tuhost. Diagonální prvky jsou navrženy 
z kruhových tyčí průměru 24 mm a předpokládá se, že působí pouze v tahu. Tlačené 
diagonály vybočí. Ve výpočetním programu Scia Engineer byla tato skutečnost nastavena 
absencí tlaku na diagonálních prvcích stěnového ztužidla. Ztužidla jsou přivařena ke 
styčníkovým plechům a ukotvena pomocí šroubového spoje ke sloupům a jsou opatřena 
napínacím mechanizmem. Vodorovné prvky ztužidla jsou navrženy z kruhových trubek o 
průměru 76,1x5 mm. Tento vodorovný prvek probíhá po celé délce boční lodi a zkracuje 
tím vzpěrnou délku sloupů z roviny. Ztužidla jsou připevněna pomocí styčníkových 
plechů, které jsou vsazeny do rozříznuté trubky a přivařeny koutovými svary. Styčníkový 
plech je spojen šroubovým spojem s druhým styčníkovým plechem, který je přivařen ke 
sloupům boční lodi. 

4.10.4 Okapové ztužidlo 
Ztužidla jsou umístěna v rovině střechy po celé délce hlavní i boční lodi v krajních polích 
v místě okrajů střech. Ztužidla jsou navržena pouze konstrukčně z kruhových trubek o 
průměru 48,3x4 mm. Jelikož nejsou na konstrukci uvažovány mezisloupky, působí vítr 
přímo na sloupy a ztužidla nejsou nijak zatížena. Jelikož byl výpočetní model sestaven 
jako prostorový, nějaké zatížení na ztužidla působí. Jeho hlavní funkcí je zajištění 
geometrického tvaru střechy. Okapová ztužidla jsou připojena dvojicí styčníkových 
plechů šroubovým spojem do svislých os vaznic.  

4.10.5 Svislé ztužení haly 
Ztužidla jsou umístěna mezi vazníky v hlavní lodi po celé délce haly. Jedno je umístěno 
ve vrcholu a další dvě symetricky 7,5 metru od něho. Ztužidla zkracují vzpěrnou délku 
spodního pásu vazníku z roviny a zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Ztužení tvoří 
dvě kruhové trubky o průměru 76,1x5 mm, které jsou překříženy a připevněny ke 
spodnímu a hornímu pásu vazníku pomocí styčníkových plechů.  

 

4.11 Paždík 
Paždíky jsou navrženy z profilu U 140 a slouží k přichycení stěnového pláště. Staticky 
působí jako prostý nosník a jsou kloubově připojeny ke štítovým sloupům a po stranách 
ke sloupům. Paždíky v podélných stěnách mají délku 6 metrů a v příčných stěnách délku 5 
metrů. 
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5 Materiál 
Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S 235 s mezí kluzu fy=235 MPa a mezí pevnosti 
fu=360 MPa. Většina spojů je svařovaná. Šroubové spoje jsou provedeny šrouby pevnostní 
třídy 5.6 a 8.8. 

6 Povrchová ochrana konstrukce 
Konstrukce musí být před povrchovou úpravou zbavena nečistot a mastnoty. Ocelovou 
konstrukci je nutno chránit proti korozi. Povrchová ochrana bude žárovým zinkem dle ČSN 
EN ISO 1461 a následně natřena protipožárním nátěrem. 

7  Doprava + montáž 
Všechny svarové spoje budou provedeny ve výrobně. Výroba proběhne v souladu s ČSN EN 
1900-2 Provádění ocelových konstrukcí. Prvky musí být z výrobny dodány neporušené a 
s příslušnou povrchovou úpravou. Na montáži budou realizovány montážní šroubované spoje. 
V některých částech konstrukce budou použity montážní svary. 

 

Montážní postup je orientační, blíže ho specifikuje technolog. 

- vybetonování základových patek a zabetonování kotevních šroubů s tolerancí ±20 mm 
- po vytvrdnutí betonu se začne se samotnou montáží 
- montáž začíná usazením sloupů dvou příčných vazeb na předem zabetonované šrouby 

pomocí jeřábu 
- příčné vazby se vzájemně spojí pomocí stěnových ztužidel 
- následuje sešroubování montážních dílců vazníku a usazení vazníku pomocí jeřábu na 

sloupy 
- na vazníky se namontují vaznice a příčná stěnová ztužidla 
- další montáž bude pokračovat následující příčnou vazbou a osazením vaznic 
- na závěr se namontují zbylá ztužidla (okapové, svislé podélné) 

 

Montážní dílce budou přepravovány na nákladních automobilech s návěsem. Největší 
montážní celek má rozměry 14,3 x 3,8 metrů a hmotnost 1600 kg. Jedná se o nadměrný 
náklad, který musí být náležitě označen. Pro dopravu musí být zajištěno povolení dopravy 
nadměrných nákladů na pozemních komunikacích a doprovodné vozidlo. Musí být navržena 
konkrétní trasa z důvodu podjezdnosti pod mosty. 
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8 Výkaz materiálu 
Vaznice 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 
Hmotnost 

[kg] Materiál 

Hlavní loď IPE 180 1350,00 18,80 25380,00 S 235 

Boční loď IPE 220 630,00 26,20 16506,00 S 235 

Ocelová táhla  Ø 14 2400,00 1,21 2904,00 S 235 

Vazník - hlavní loď 

Prvek Průřez Ks 
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 
[kg] Materiál 

Výrobní výkres - 16,00 4335,00 69360,00 S 235 

Příčel 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 
[kg] Materiál 

Příčel IPE 550 242,00 106,00 25652,00 S 235 

Sloupy 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 
[kg] Materiál 

Dřík HEB 800 304,00 262,00 79648,00 S 235 

Špička HEB 300 194,00 117,00 22698,00 S 235 

Boční sloup IPE 550 127,00 106,00 13462,00 S 235 

Štítový sloup hlavní lodě IPE 450 199,50 77,60 15481,20 S 235 

Štítový sloup boční lodě IPE 270 35,00 36,10 1263,50 S 235 
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Ztužidla 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 
[kg] Materiál 

Příčné střešní - hlavní loď Ø 30 546,00 5,55 3030,30 S 235 

Příčné střešní - boční loď Ø 24 234,00 3,55 830,70 S 235 

Stěnové - hlavní loď Tr. Ø 114,3x5 358,50 13,50 4839,75 S 235 

Stěnové - boční loď Ø 24 86,50 3,55 307,08 S 235 

Stěnové - boční loď Tr. Ø 76,1x5 18,00 8,77 157,86 S 235 

Okapové Tr. Ø 48,3x4 282,00 4,37 1232,34 S 235 

Podélné svislé Tr. Ø 76,1x5 616,00 8,77 5402,32 S 235 

      

Paždík 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 
Hmotnost 

[kg] Materiál 

Stěnový paždík U 140 1992,00 16,00 31872,00 S 235 

      

Jeřáb 

Prvek Průřez Délka 
[m] 

Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 
Hmotnost 

[kg] Materiál 

HNJD I 180,00 211,01 37981,80 S 235 

Vodorovný nosník svislice L 75x75x6 271,00 6,85 1856,35 S 235 

Vodorovný nosník diagonály L75x75x6 144,00 6,85 986,40 S 235 
Vodorovný nosník vodorovný 
pás 2xL 80x60x7 180,00 14,72 2649,60 S 235 

Vzpěra L 50x50x5 108,00 3,77 407,16 S 235 

Vodorovný nosník plechy P8     1488,36 S 235 
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Kotvení 

Prvek Průřez Ks 
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 
[kg] Materiál 

Výztuha 2x U 320 30 119,00 3570,00 S 235 

Kotevní příčník 4x U 100 30 42,40 1272,00 S 235 

Plech - hlavní loď P 30-520x1500 30 - 5510,70 S 235 

Plech - boční loď P 20-350x650 15 - 535,80 S 235 

Hmotnost konstrukce: 376285,22 

3% na svary, spoje: 11288,56 

Celková hmotnost [kg]: 387573,77 

9 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci objektu pro 
průmyslovou výrobu o půdorysných rozměrech 50x90 metrů. Výška v nejvyšším místě 
hřebene je 17,4 metrů. Skladovací objekt byl posuzován pro lokalitu Blansko. Hlavní 
konstrukční materiál byla ocel S 235. V hlavní lodi je navržena jeřábová dráha, po které 
pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 20 tun. Ocelový dvoulodní objekt pro průmyslovou výrobu 
byl navržen tak, aby vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.  
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