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Abstrakt práce  Úkolem této práce je vytvořit návrh nosné ocelové sportovní 

haly o půdorysných rozměrech 30x63 m ve městě Vyškov. 

Hala bude využívána k běžným halovým sportům, z čehož 

plynou minimální požadavky na rozměry konstrukce. Příčná 

vazba je tvořená příhradovými girlandovými vazníky s táhly, 

které jsou kloubově uloženy na sloupech. Vzdálenost těchto 

vazeb je 9 m. Sloupy jsou vetknuté do patek. Prostorovou 

tuhost zajišťují příčná a podélná ztužidla. Pruty ocelové 

konstrukce jsou tvořeny válcovanými profily, navrhnuté dle 

platných norem ČSN EN. Materiál konstrukce tvoří ocel 

S235, S355 případně S460 (běžná ocel). 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The project's purpose is to create a design of a steel load-

bearing structure of a sports hall with a floor plan 

measuring 30 x 63 m in dimension. The structure will be 

used for common indoor sports and consists of main 

trusses with parabolic chords and piston rods. The trusses 

are pinned on columns. The centre to centre spacing 

between the trusses is 9 m. The Columns are fixed to their 

bases.The Rigidity of the main frame is ensured by a sway 

and longitudinal bracing system. All bars are rolled steel 

profiles and are designed according to current ČSN EN 

standards. All elements are made from class S 235, S 355 or 

S 460 steel. 

Klíčová slova  

 

Ocelová hala, girlandový příhradový vazník, sportovní hala, 

kloubová vaznice, čepový spoj, příčná vazba, vetknutá patka, 

táhlo 

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Steel structual, main truss with parabolic chord, sport hall , 

pin purlin, pin joint, main frame, fixed steel column base, 

rod 
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Smyslem práce bylo vytvořit ocelovou konstrukci sportovní haly pro sportovní 

využití. Konstrukce je zasazena do městské zástavby ve městě Vyškov. Půdorysné 

rozměry objektu jsou 30x63 m.  

 

Hala bude využívána k běžným halovým sportům. Výška konstrukce byla 

zvolena na základě tabulky minimálních světlých výšek pro dané sporty a 

byla zvolena 15,25 m, přičemž světlá výška činí 10, 6 m. Příčná vazba je 

tvořená příhradovými girlandovými vazníky s táhlem. Vzdálenost těchto 

vazeb je 9 m. Sloupy jsou vetknuté do patek. Prostorovou tuhost zajišťují 

příčná a podélná ztužidla. Pruty ocelové konstrukce jsou tvořeny 

válcovanými profily, navrhnuté dle platných norem ČSN EN. Materiál 

konstrukce tvoří ocel S235, S355 případně S460 (běžná ocel). 

 

 

K návrhu sloužily podklady podle současných platných norem. Zejména pak 

norma ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1991 – Zatížení 

konstrukcí, 

ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

Konkrétní specifikace všech použitých norem se nachází v seznamu použitých 

zdrojů.  

 

Půdorysné rozměry 30x63 a výška konstrukce 15,25 (světlá výška 10,6 m) 

jsou navrženy z rozměrů hřišť provozovaných sportů.  

 

Tabulka provozovaných sportů 
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Obr.1  proporční rozmístění 

 

    Obr.2  Pohled na konstrikci 

 

Objekt tvoří jednolodní hala tvořena příhradovými girlandovými vazníky 

vzdálené od sebe 9 m. Vazník je vyplněn trubkovými profily, které tvoří svislice a 

diagonály vazníku. Z důvodu že girlandový vazník je tvořen z dvou do sebe 

zaklíněných vazníků spojených ve vrcholu kloubem, tak v polovině dolního pásu je 

připevněno táhlo, které brání rozevření vazníku. Na vazníky jsou připevněny 

vaznice z Ipe profilu, které působí na vazník jako bodové síly. Hlavní nosné sloupy 

jsou navrhnuty z HEA profilu. Sloupy jsou vetknuté v příčné vazbě, zabraňující 

posun ve všech směrech. Štítové sloupy jsou pak ukotveny na patku kloubově. 

Tuhost při bočním zatížení větrem je zajištěna ztužidly, umístěné jednak v krajních 

polích střechy tak v krajních polích stěn. 
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Výpočet zatížení byl proveden podle normy ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. 

Objekt se nachází v městské zástavbě s výškou okolních budov do 15 m. Klimatické 

zatížení bylo stanovené na základě klimatických map pro oblast Vyškov. Zatížení 

sněhem i větrem spadá pro danou lokalitu do kategorie II. Charakteristická 

hodnoty pro daná zatížení jsou: Pro sníh Sk = 0,8 KN/m2, pro vítr je základní rychlost 

větru vb0 = 25,0 m/s. Kategorie terénu bereme jako č. III. 

 

Pro výpočet vnitřních sil bylo stanoveno 13 zatěžovacích stavů: 

 

Stálé zatížení: 

 ZS1 – Vlastní tíha 

 ZS2 – Ostatní stále od střešního pláště 

 ZS7 – Ostatní stále od technologií 

Proměnná zatížení: 

 ZS3 – Sníh plný 

 ZS4 – Sníh navátý Levý 

 ZS5 – Sníh navátý Pravý 

 ZS6 – údržba střechy  

ZS8 – Vítr rovnoběžný s hřebenem střechy Y1(sání) 

 ZS9 – Vítr kolmo na hřeben střechy X (sání) 

 ZS10 - Vítr rovnoběžný s hřebenem střechy Y2 (sání) 

 ZS11 - Vítr kolmo na hřeben střechy X2 (sání) 

 ZS12 - Vítr kolmo na hřeben střechy X1 (tlak) 

 ZS13 - Vítr kolmo na hřeben střechy X2 (tlak)    

 

 Kombinace pro mezní stavy MSÚ byly vygenerovány programem podle rovnic 

6.10a a 6.10b. 

Kombinace zatěžovacích stavů pro mezní stav použitelnosti MSP jsou vypočítané 

podle kombinační rovnice 6.14a 

 

 Program Scia Engineer zajistil vygenerování všech kombinací, které byly 

následovně uživatelem ověřeny dle normy. Klíč kombinací se nachází v přílohové 

části bakalářské práce. 
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Obr.3  Řešená konstrukce 

 

Střešní i stěnový plášť objektu tvoří sendvičové panely od výrobce Kingspan. 

Veškeré proporce byly převzaty z katalogu výrobce.  

 

KINGSPAN 1000RW 100 

 

 

KINGSPAN 1150 TF 80 
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Hlavní nosnou konstrukci tvoří 6 girlandových vazníků vzdálených od sebe 9 m 

Geometrie jednoho vazníku je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

 Obr. 4: Geometrie části vazníku 

Podpory vazníku je uvažováno jako kloubové neposuvné. V krajních polích jsou 

střešní ztužidla připevněné na horní pás vazníku. 

Profily vazníku: 

 Horní pás  čtvercová trubka TROBD 200x100x10 

 Dolní pás  kruhová trubka TRKR 139,7 x 8,0 

 Svislice  kruhová trubka TRKR 76,1 x 3,2 

 Diagonály  kruhová trubka TRKR 76,1 x 4,0 

Diagonály a svislice směřují do teoretických osových styčníků a k pásům vazníku 

jsou připojeny koutovými svary po celém obvodu profilu. V montážním spoji 

horního a dolního pásu je vložen pásek o velikosti 20 mm z důvodu lepšího 

připevnění montáže a spoj bude ovařen tupým V svarem s plným provařením. 

Diagonála v oblasti montážního spoje bude připojena šroubově na styčníkový 

plech tloušťky 15 mm. Spoj je navržen z dvou šroubů M12 pevnostní třídy 4.6 

vrchol vazníku je zajištěn čepem. Čep je navržen z dvou střižných rovin. Dolní pás je 

k hornímu pásu přivařen tupým ½ V svarem. 
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Vaznice profilu IPE 300 působí jako spojité nosníky s klouby. V krajních polích jsou 

profily vyztuženy příložkami. Schéma kloubové vaznice je na následujícím obrázku. 

 

 Obr.5: Schéma kloubové vaznice 

L = 9 m 

a = 1,3 m 

 

 

7.5.1. Příčná ztužidla 

Příčné ztužidla jsou navržena jako táhlový systém od výrobce Macalloy. 

Táhla jsou z oceli S460. Zvolený profil odpovídá táhlu M20 s průměrem táhla 19 

mm. Pruty jsou připevněny pomocí čepu a styčníkového plechu k hornímu pásu 

vazníku. 

7.5.2. Stěnová ztužidla 

Stěnová ztužidla byla navržena také od výrobce Macalloy. Táhla jsou z oceli 

S460. Zvolený profil M24 s průměrem táhla 22 mm. Pruty jsou připevněny pomocí 

čepu a styčníkového plechu ke sloupu. 

7.5.3. Okapová střešní ztužidla 

Okapová ztužidla tvoří trubkové profily TRKR 76,1 x 5 z oceli pevnostní třídy 

S235.  Pruty jsou připevněny pomocí čepu a styčníkovému plechu k vaznici. 

7.5.4. Podélné střešní ztužidlo 

Podélné střešní ztužidlo tvoří dolní pás a diagonály: 

 DP   Kruhová trubka TRKR 76,1 x 5,0 

 Diagonály  Kruhová trubka TRKR 76,1 x 3,2 
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Sloupy nosné konstrukce jsou z profilu HEA 320 navrhnuté jako vetknuté. Výška 

sloupu je 12 m. Na sloupy je pomocí kloubové čočky uložen vazník. Sloup je 

vetknutý do patky která je tvořená patkovým plechem tloušťky 30 mm. Dále byly 

v patce navrženy výztuhy z profilu U200 a na ně kotevní příčníky z profilu U120. Ke 

kotvení byly použity kotevní šrouby M42 x 3. 

 

 

Všechny profily vazníku jsou navrženy s oceli S235 s výjimkou dolního pásu, 

který je z důvodu montážního svaru navržen z oceli S355. Sloupy jsou taktéž 

s pevnostní třídy S355. Pevnost táhel byla převzata od výrobce a to S460. Čepy jsou 

navrženy z vysokopevnostní oceli S890. Kotvící šrouby M42 x 3 jsou z jakostní třídy 

5.8 

 

 Ochrana prvků konstrukce bude provedená pomocí antikoroznímu nátěru. 

Základní vrstvu bude tvořit živičný nátěr s antikorózním pigmentem. Na mezivrstvu 

bude použit živičný nátěr. 

 

- Zajištění staveniště, výkopové práce pro patky sloupu 

- Osedlání svorníků do základové konstrukce 

- Podlití ocelových patek cementovou maltou. 

- Upevněni a centrování ocelových patek. 

- Vztyčení sloupů a ukotvení do patek. 

- Osazení předem smontovaných vazníku na sloupy. 

- Podepření vazníku stojkami a následné upnutí vazníkového táhla. 

- Připevnění ztužidel a ostatních částí střešní konstrukce. 

- Ostatní stavební práce – izolace, podlahy, vzduchotechnika,... 

 

 

Výkaz materiálu je získaný pomocí programu SCIA Engineer. Týká se nosných částí 

konstrukce a slouží k orientační představě o hmotnosti a ploše konstrukce. 
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- Statický výpočet  

- Výkresová dokumentace

- Dispozice

- Výkres vazníku

- Výkres kotvení
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[19]  Spoje ocelových konstrukcí. Dostupné na www.ocel.wz.cz/ 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dně

   Vít Hrtoň 

autor práce  



 

 

 


