
 







Cílem práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní haly. Maximální 
půdorysné rozměry jsou 72,0 m x 37,58 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu, její celková 
výška je 13,47 m a výška nad terénem 9,97 m. Hlavní nosnou částí je příhradová 
oblouková příčná vazba, která je pomocí dvojice čepů na každé straně zakotvena 
do betonového dílce. Střešní plášť je proveden ze sendvičových panelů a podepřen 
příhradovými vaznicemi. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují příčná a podélná 
ztužidla.  

Zatížení, stabilitní síly, kombinace, teorie II. řádu, posouzení, nosná ocelová konstrukce, 
sportovní, hala, čepový spoj.  

The aim of this work is to design and check the steel construction of the sports hall. The 
maximum dimensions of a floor plan are 72,0 m x 37,58 m. Construction is embedded 
in terrain, with the total height 13,47 m and 9,97 m above the terrain. The lattice arched 
crossed link is the main supporting part that is anchored to a concrete panel on each side, 
using a pair of pins.The roof cladding is made of sandwich panels and is supported 
by truss purlins. Space stability is ensured by cross bracing and longitudinal bracing.  

Load, stability forces, combinations, II. order theory, check, steel (load - bearing) structure, 
sports hall, pin joint.  
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1. Úvod 
Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly 

o orientačních rozměrech 36x72 m. Hala se nachází v oblasti města Brna. Pro optimalizaci 

byly provedeny tří varianty návrhů geometrie příčné vazby. Z těchto variant byla na 

základě kritéria nejmenší spotřeby oceli na jednu vazbu vyhraná vítězná, a pro ni byl dále 

vytvořen 3D model konstrukce v programu Dlubal RFEM 5.07 a zpracován statický 

výpočet. 

Vítězná varianta má obdélníkový půdorys o přesných rozměrech 37,575 x 72,000 m. 

Maximální světlá výška v hale je 11,698 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu. Výška nad 

terénem je 9,970 m a celková výška konstrukce je 13,470 m. Hlavním prvkem je oblouková 

příhradová příčná vazba s osovou vzdáleností 12m. Zastřešení bude provedeno uložením 

střešních panelů na vaznice, kdy střecha má válcový tvaru o poloměru 37,8 m. Příčné 

vazby jsou uložený na každé straně pomocí dvojice čepů do betonových patních bloků.  

V hale bude dodržen minimální prostor pro sportovní využití, ke kterým bude hala 

sloužit. Sociální zařízení, recepce, šatny a další místnosti potřebné pro provoz haly budou 

umístěny v přilehlé samostatné části, která bude sloužit i jako posezení s občerstvením 

pro návštěvníky. Součástí vnitřního prostoru sportoviště budou dva tenisové kurty a po 

stranách přilehlé tribuny s výškou a šířkou stupně 500 x 900 mm.  

Srovnávací rovina bude v úrovni podlahy 0,000 m = 210,000 m n. m. Bpv, -3,500 m pod 

přilehlým upraveným terénem. Štítové stěny budou samonosné zděné.  

2. Použité normativní dokumenty 
 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1  Ztížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

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

sněhem.  

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

větrem.  

ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí. – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování 

styčníků.  
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ČSN EN 1993-1-10  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost 

materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.  

ČSN EN 1993-2  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty.  

 

3. Materiál 
Všechny ocelové prvky jsou z oceli S355JR+AR. Styčníkové plechy jsou taktéž z oceli 

S355JR+AR. Šrouby ve spojích podélných ztužidel a vaznic jsou pevnosti 4.6., šroub 

spojující čepový spoj je pevnosti 6.8. Kotevní šrouby jsou pevnosti 8.8. 

4. Varianty řešení 
Zadání návrhu ocelové konstrukce bylo předběžně řešeno ve třech variantách, které se 

od sebe lišily geometrií příčné vazby. Řešení proběhlo v programu Dlubal RFEM 5.07 

v rovině.  

4.1. Varianta A 

Příčná vazba je příhradový obloukový vazník. Výška příhradoviny 1,5 m, vzepětí 10,63 

m a půdorysné rozměry 38,623 m x 72,000 m. Oblouk je kloubově uložený.  Všechny 

průřezy jsou tvořeny trubkami různých průměrů. Dle programového doplňku RF-STEEL 

EC3 – Posouzení ocelových prutů dle Eurokódu 3 byla provedena optimalizace průřezů.  

4.2. Varianta B 

Příčná vazba je tvořená vetknutými plnostěnnými sloupy z profilu HEB a příhradové 

obloukové vazby, která je kloubově uložena na sloupech. Výška příhradoviny 1,0 m, 

vzepětí 4,352 m, výška sloupu 7,800 m a půdorysné rozměry 36,000 m x 72,000 m. 

Průřezy příhrady jsou tvořeny trubkami různých průměrů. Dle programového doplňku 

RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů dle Eurokódu 3 byla provedena optimalizace 

průřezů. 

4.3. Varianta C 

Příčná vazba je příhradový obloukový vazník zapuštěný do terénu. Výška příhradoviny 

1,5 m, vzepětí 5,05 m a půdorysné rozměry 37,575 x 72,000 m. Oblouk je kloubově 

uložený. Všechny průřezy jsou tvořeny trubkami různých průměrů. Dle programového 

doplňku RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů dle Eurokódu 3 byla provedena 

optimalizace průřezů.  

Varianty byly porovnány dle kritéria spotřeby oceli na příčnou vazbu. Nejmenší 

hmotnost měla varianta C. I přesto, že bude pravděpodobně konstrukční provedení 
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z hlediska nákladů na realizaci náročnější, byla tato varianta vybraná jako nejzajímavější a 

vítězná. Následně bylo provedeno její podrobné řešení v prostoru a posouzení všech jejich 

konstrukčních prvků.   

5. Zatížení 
Vlastní tíha nosné:  Automaticky spočítané programem Dlubal RFEM 5.07 

Ostatní stálá zatížení:  Střešní panely KINGSPAN KS1000 TOP-DEK, tl. 100mm.  

 Tíha panelu 12,35 kg/m2   

Zatížení sněhem:  Sněhová oblast I. Charakteristická hodnota zatížení 

sněhem sk=0,7kN/m2.  

Zatížení větrem:  Větrná oblast II. Základní rychlost větru, vb,0=25m/s. 

Déle do zatížení uvažujeme: užitné zatížení střechy – kategorie H, qk=0,75 kN/m2, 

stabilitní síly jako osamělá břemena hodnoty cca 1kN – počítané v rámci příčného zužidla.  

6. Konstrukční řešení 
Hlavním nosným prvkem konstrukce bude příhradový obloukový vazník, který bude 

uložen pomocí dvojice čepů do betonových podpěr. Osová vzdálenost vazníků bude 12 m. 

Uprostřed mezi vazbami se budou nacházet pomocné vazby, pro zvýšení stability 

konstrukce a zkrácení délky okapové vaznice. Pomocné vazby budou na každé straně 

pomocí čepu kotveny do betonových podpor.  

Horní a dolní pás vazníků se vyztuží diagonálami a svislicemi, které budou k pásům 

přivařeny. Veškeré zatížení bude do vazníků přenášeno vaznicemi, které se uloží kloubově 

mezi příčné vazby. Vaznice jsou příhradové o délce 12 m. Ve čtvrtinách, na začátku a na 

konci jsou diagonálně přišroubovaná táhla, která tvoří příčná ztužidla. Na konstrukci se 

nachází pět podélných ztužidel, umístěných ve třetinách a v polovinách krajních třetin 

příčné vazby. Podélná ztužidla plní funkci vaznic a zkracují vzpěrnou délku dolního pásu 

oblouku. 

Střešní plášť je navržen sendvičových panelů určených pro válcové střechy 

uložený na horních pásech vaznic a podélných ztužidel.  

6.1. Obloukový vazník 
Vazník je tvořen horním a dolním pásem spojeným diagonálami. Celý je provedený 

z trubek. Vzepětí oblouku je 5,05 m. Výška příhradoviny je 1,5 m.  

Horní pás je po celé délce navržen z profilu TR 114.3x6.0. Je rozdělen do čtyř 

montážních celků z důvodu přepravy na stavbu. Délka krajních dílců je 9,38 m a středních 
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dílců 9,60 m. Ke krajním dílům na konci oblouku je přivařený kruhový čelní plech tl. 20 

mm a průměru 250 mm, na který je přivařený styčníkový plech o rozměrech 210 x 308 

mm s otvorem průměru 72 mm, který slouží pro čep o průměru 68 mm. Ten následně 

tvoří přípoj ke kotvení v betonovém dílci. Montážní dílce budou spojeny na místě montáže 

tupými svary.  

Dolní pás je tvořený po celé délce z trubky profilu TR 168.2x12.4. Taktéž je rozdělen 

do čtyř montážních dílců. Krajní dva dílce o délce 6,74 m a prostřední dílce o délce 9,99 m. 

Ke krajním dílům je na konci oblouku přivařený kruhový čelní plech tl. 20 mm a průměru 

250 mm, na který je přivařený styčníkový plech o rozměrech 210 x 308 mm s otvorem 

průměru 72 mm, který slouží pro čep o průměru 68 mm. Ten následně tvoří přípoj ke 

kotvení v betonovém dílci. Montážní dílce budou spojeny na místě montáže tupými svary.  

Diagonály mají stejný průřez TR 88.9.3x5.0 o délkách 1750 - 1770 mm.  

U krajních dílců se těsně u čepových spojů nachází svislice o průřezu stejném jako 

diagonály TR 88.9.3x5.0 a délce 1390 mm.  

6.2. Vaznice 
Vaznice je příhradová, tvořená horním pásem o délce 12 m a dolním pásem o délce 

10,2 m. Horní a dolní pás spojují diagonály. Vaznice jsou kloubově uloženy na vazníku. 

Horní pás je po celé délce tvořený trubkami o průřezu TR 88.9x4.0 délky 12,00 m. Na 

horním pásu je uložený střešní plášť ze sendvičových panelů. Tento předpoklad nám 

zajišťuje, že je potlačen vzpěr kolmo k rovině z. Ke koncům horního pásu bude přivařený 

kruhový čelní plech tl. 8 mm a průměru 120 mm. K čelnímu plechu bude přivařena dvojice 

styčníkových plechů tl. 8 mm o rozměrech 60 x 130 mm, které budou sešroubovaný se 

styčníkovým plechem P8 135 x 85 mm, který je připevněný k hornímu pásu vazníku. Spoj 

bude proveden dvěma šrouby M 12 4.6. Odlišně bude přípoj vypadat v poli, kdy se budou 

k hornímu pásu oblouku připojovat i táhla tvořící příčné ztužení. V tomto případě bude 

styčníkový plech, navařený na čelní plech trubky, spojený dvěma šrouby M 12 4.6. 

se styčníkovým plechem tl. 8 mm na horním pásu oblouku o rozměrech 325x125mm. Ten 

je ztužen k němu kolmým plechem tl. 10 mm a rozměrech 170x320mm, na který jsou 

připevněna ztužidla.  

Dolní pás je tvořený profilem TR 114.3x8.0 a je dlouhý 10,2 m.  

Diagonály jsou z profilu TR 60.3x4.0 a délky 1,333 m.  

6.3. Podélné ztužidlo 
Podélné ztužidlo je příhradové, nachází se třikrát ve třetinách oblouku a dvakrát 

v krajních třetinách, které dělí na poloviny. Zároveň plní funkci ztužení konstrukce i funkci 
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vaznice, kdy na jeho horním páse je uložený střešní plášť. Horní a dolní pás jsou stejné 

délky 12,0 m a jsou spojené diagonálami a krajními svislicemi.  

Horní pás délky 12,0 bude po celé délce tvořen trubkami průřezu TR 101.6x4.0, 

ponese střešní plášť a bude zajišťovat potlačení vzpěru kolmo k rovině z. Ke koncům 

horního pásu bude přivařený kruhový čelní plech tl. 8 mm a průměru 120 mm. K čelnímu 

plechu bude přivařena dvojice styčníkových plechů tl. 8 mm o rozměrech 60 x 130 mm, 

které budou sešroubovaný se styčníkovým plechem P8 135 x 85 mm, který je připevněný 

k hornímu pásu vazníku. Spoj bude proveden dvěma šrouby M 12 4.6. V případě 

ztužidlového pole přípoj bude řešen stejně jako u horního pásu vaznice. 

Dolní pas je z profilu TR 114.3x8.0 délky 12,0 m. Přípoj dolního pásu ztužidla 

k dolnímu pásu vazníku bude proveden analogicky jako u horního pásu ztužidla.  

Diagonály a krajní svislice profilu TR 48.3x5.0 jsou délek 1,509 – 1,810 m.  

6.4. Příčné ztužidlo 
Příčné ztužidlo je tvořené systémovými táhly P36. Jsou rozmístěna rovnoměrně ve 

čtvrtinách konstrukce. Systémová táhla diagonálně spojují horní pás hlavní příčné vazby 

a horní pás pomocné vazby na vzdálenost mezi vaznicemi.  

Táhla budou připevněna k hornímu pásu příčné vazby a vaznicím, na kterých bude 

navařený styčníkový plech tl. 10 mm o rozměrech 170 x 325 mm. Na styčníkový plech 

bude čepově připojena vidlice, do které je závitem upevněné táhlo. Délka táhla je 6,45 m. 

Styčníkový plech u přípoje na hlavní příčnou vazbu zároveň i ztužuje plech pro připojení 

horního pásu vaznice případně podélného ztužidla. 

6.5. Okapová vaznice 
Okapová vaznice profilu TR 139.7x8.0 je délky 6,0 m. Spojuje příčné vazby těsně nad 

betonovým dílcem. 

6.6. Pomocné vazby 
V polovině vzdálenosti hlavních příčných vazeb jsou navrženy pomocné vazby. Osová 

vzdálenost vazeb je 12 m. Jsou navrženy z profilu TR 76.1x4.0 po celé délce své délce. Ke 

krajním dílům je na konci oblouku přivařený kruhový čelní plech tl. 20 mm a průměru 250 

mm, na který je přivařený styčníkový plech o rozměrech 200x220 mm s otvorem na čep, 

který tvoří přípoj ke kotvení v betonovém dílci.  

Vazby jsou tvořené z prutů o délkách 2,298 – 2,351 m a jsou upevněny šroubovým 

spojem k horním pásům vaznic. Šroubový spoj bude provedený obdobně jako u přípoje 

vaznice k oblouku. Na konec trubky pomocné vazby bude přivařený kruhový čelní plech tl. 

8 mm a průměru 100 mm. K čelnímu plechu bude přivařený styčníkový plech o rozměrech 
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60 x 130 mm, který bude sešroubovaný se stejným styčníkovým plechem, který bude 

navařený na horní pás vaznice. Spoj bude proveden dvěma šrouby M 12 4.6. 

6.7. Střešní plášť 
Střešní plášť navržen ze střešních panelů TOP DEK KS100 od firmy KINGSPAN, které 

jsou uložené na horní pásy vaznic a podélných ztužidel. Upevnění pláště na vaznice 

a podélné ztužidlo je provedeno pomocí plechu tl. 5 mm, přes který je plášť připevněný 

samovrtnými šrouby JT2-12-5.5.x36 V16. Pomocný plech je navařený na U profil, který je 

přivařený na horním pásu vaznic a podélných ztužidel.  

6.8. Podporový čep 
Do každé železobetonové podpory budou předem zabetonovány 4 kotevní šrouby M20 

8.8. Hloubka kotvení je 170 mm. Dále se nechá v ose uložení kapsa o rozměrech 150 x 150 

mm a hloubce 150 mm, do které se později vloží a zabetonuje kotevní zarážka z profilu 

HEB 100, který bude přivařen koutovým svarem po celém obvodu k patní desce. Patní 

deska má rozměry 660x350 mm. Na patní desku se předem přivaří koutovým svarem dva 

styčníkové plechy tl. 18 mm a o rozměrech 400 x 460 mm a s otvorem průměru 72 mm na 

vložení čepu. Deska i s přivařenou kotevní zarážkou a se styčníkovými plechy se podlije 

podkladním betonem tl. 20 mm.  

7. Statické řešení 
Prostorový model sportovní haly byl vytvořen v programu Dlubal RFEM 5.07. Dále byl 

použit program Microsoft Excel, ve kterém bylo za pomocí příslušných normativních 

dokumentů provedeno posouzení daných prvků na účinky zatížení z kombinací zatížení 

vytvořených v programu. Dále byly posouzeny spoje a styčníky dle příslušné normy. Pro 

návrh kotvení konstrukce, byl použit software pro kotvící systémy od firmy Hilti ČR spol. 

s.r.o.  

8. Výroba a montážní postup 
V dílně budou zvlášť svařeny všechny čtyři dílce vazníků z dolních a horních pásů, z 

diagonál a ze svislic. Déle se sestaví příhradové vaznice a příhradové ztužidlo. Vše bude 

společně s profily pomocných vazeb, okapových ztužidel a systémových táhel dopraveno 

na místo stavby.  

Montážní postup: 

1) Zhotovení betonových základů  
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2) Příprava kotvení - upevnění kotevních šroubů, vytvoření otvoru pro kotevní 

zarážku, osazení patní desky s navařeným HEB profilem a styčníkovými plechy, 

podlití betonem tl. 20 mm 

3) První dva smontované vazníky (ztužidlové pole) budou pomocí jeřábu vztyčeny a 

připevněny k již zakotvené spodní části čepu. 

4) Dále se k vazníku připojí šroubovými spoji vaznice a podélná ztužidla – konstrukce 

je stále zajištěna. 

5) Po připevnění příčných ztužidel se může uvolnit zavěšení jeřáby. 

6) Tento postup se opakuje pro celou konstrukci. 

7) Po dokončení konstrukce střechy se provede opláštění sendvičovými panely 

a vyzdění čelních stěn.  

9. Povrchová ochrana konstrukce 
Všechny nátěry musí být provedeny v souladu s platnými normami. Ochrana proti 

korozi bude provedena nátěrem vhodným pro aplikaci ve výrobním závodě. Základní 

vrstva o tloušťce 80 μm provedena z SikaCor Steel Protect VHS.  

Protipožární ochrana bude řešena pomocí protipožárních nátěrů. 

10. Údržba konstrukce 
Konstrukce musí být řádně udržovaná po celou dobu životnosti konstrukce. Prohlídky  

Odborně způsobilou osobou minimálně jednou za 5 let.  

11. Výkaz materiálu 
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12. Závěr 
Při realizaci stavby je nutno dodržet veškeré příslušné zákonné vyhlášky a  

předpisy zvláště předpisy k BOZP.  

Ocelová konstrukce je navržena na kombinace stálých a proměnných zatížení.  

Posouzení bylo provedeno dle ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – 

Eurokód 3 (2006). 
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