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Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se 

návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a 

další vybrané konstrukční detaily. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených 

do systému českých norem ČSN EN. 

 

Klíčová slova 

ocelová konstrukce, jednolodní hala, autosalon, rám, ztužidla, klopení nosníku, momentový 

šroubový přípoj 

 

Abstract 

The master project deals with structural design of a steel one-bay hall. Span of the hall is 24 

m. It covers the design of primary and secondary beams, steel portal frame, diagonal bracing, 

bolted moment connections and other selected details. The design is made according to 

European standards integrated in system of Czech standards ČSN EN. 
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steel structure, one-bay hall, car showroom, steel frame, diagonal bracing, lateral torsional 

stability, bolted moment connection 

  



Technická zpráva 

 
1) Popis konstrukce 

1.1 Identifikační údaje 

název stavby: Autosalon ŠKODA 

umístění: město Kolín, Středočeský kraj 

 

1.2 Členění budovy 

 Halu jde rozdělit do dvou částí. V první přední části se nachází showroom pro vozidla 

ŠKODA, dále v patře jsou kanceláře pro zaměstnance. Druhou část pak tvoří servisní 

dílna, která má též druhé podlaží, ve kterém se nachází sociální zařízení. 

 Konstrukční výška prvního patra v přední části haly je 3,56 m, světlá výška z toho činí 

3,085 m. Konstrukční výška prvního patra v druhé části haly je 3,54 m, světlá výška 

z toho činí 3,145 m.  Nejvyšší bod haly je ve výšce 8,33 m 

 

1.3 Základy 

Ocelové sloupy jsou založeny na základových patkách z prostého betonu C16/20–XC2 –Cl 

0,4 –Dmax22 mm –S4. 

1.4 Nosná konstrukce stavby 

1.4.1 Svislé konstrukce 

Hala má skeletový konstrukční systém. Všechny ocelové sloupy jsou profilu HEB 

(HEB 100 – 180). Sloupy jsou kotveny do základové konstrukce prostřednictvím patních 

plechů a kotev, jedná se o kloubový přípoj. 

 

1.4.2 Vodorovné konstrukce 

I) stropní 

Vodorovnou stropní konstrukci v NP.1 tvoří spřažený ocelobetonový strop.  

V přední části haly je použit trapézový plech 50/250/0,88 mm, který je nesen 

stropnicemi průřezu IPE 180, které mají rozpětí 6 m, jsou od sebe vzdáleny zpravidla 2 m a 

jsou kloubově uloženy do průvlaků profilu IPE 220 (výjimečně IPE 240). Délka průvlaků je 

pak 6 m a kloubově se připojují do sloupů. Výška betonu nad vlnou trapézového plechu byla 

určena na tloušťku 60 mm. Jako spřahovací prvky byly použity trny 22/100 mm. 

V druhé části haly je použit trapézový plech 60/235/0,88 mm, který je nesen 

stropnicemi průřezu IPE 160, které mají rozpětí 5 m, jsou od sebe vzdáleny 2,333 m a jsou 

kloubově uloženy do průvlaků profilu IPE 240. Délka průvlaků je pak 7 m a kloubově se 

připojují do sloupů. Výška betonu nad vlnou trapézového plechu byla určena na tloušťku 60 

mm. Jako spřahovací prvky byly použity trny 22/100 mm. 

 

 

 



II) střešní 

Vodorovnou střešní konstrukci tvoří válcovaný profil IPE (IPE 200 – IPE 500), který 

spolu s krajními sloupy v příčném směru tvoří rámovou konstrukci. Vnitřní sloupy rámu jsou 

připojeny k příčli pouze kloubově (kyvné stojky). Sklon rámové příčle od hřebene na každou 

stranu je 3°.  

Jedná se o vaznicový konstrukční systém. Vaznice jsou tvořeny tenkostěnnými profily 

Z 350/2 mm nebo Z 350/2,5 mm. Vaznice jsou připojeny na příčel prostřednictvím ocelové 

botky. Jsou mezi sebou spojeny přesahy profilů a vytvářejí spojitý nosník. 

 Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým plechem 50/250/0,75 mm, dále 

parozábranou DEKSEPAR tl. 0,2 mm, tepelnou izolaci tvoří ISOVER S tl. 100 mm a 

ISOVER T tl. 160 mm, na vrchu je použita hydroizolace DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm. 

 

1.4.3 Prostorová tuhost 

Prostorová tuhost budovy je zajištěna trubkovými ztužidly. Ztužidla mají tvar „X“.  

V rovině střechy se nachází tři příčná ztužidla (dvě na krajích a jedno uprostřed mezi 

vazbami 6 a 7) a dále podélné ztužidlo po obvodě střechy. 

V každém štítu haly se nachází jedno vertikální ztužidlo. Dále v příčném směru se 

svislá ztužidla nacházejí ve vazbách číslo 4,8 a 9. Svislá ztužidla v podélném směru jsou vždy 

v krajních polích na obou koncích budovy a jedno ve vnitřním poli mezi vazbami číslo 6 a 7. 

 

1.5 Obvodový plášť 

Obvodový plášť haly tvoří kazetový systém SATCASS 600/160. Kazetová stěna s 

předsazenou izolací se používá pro eliminaci tepelných mostů. Izolace ISOVER UNI se 

vkládá do kazet s přesahem 40 mm, pomocí šroubů s definovaným odstupem jsou kotveny 

ztužující omegaprofily, do kterých je následně kotven vnější plášť (trapézový plech T16/150). 

 

2) Údaje o zatížení  

Na konstrukci působí výčet následujících zatížení: 

Stálé zatížení: 

Vlastní tíha jednotlivých stavebních konstrukcí, která byla buď stanovena jako součin 

objemové hmotnosti materiálu a rozměrů konstrukce v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1 

nebo stanovena na základě informací od výrobce. 

Nahodilé zatížení:  

i) užitné 

Stanoveno dle normy ČSN EN 1991-1-1 pro kanceláře na hodnotu 2,5 kN/m2, pro 

nepochozí střechu na hodnotu 0,75 kN/m2. Zatížení přemístitelnými příčkami bylo uvažováno 

hodnotou 0,8 kN/m2. 

 

 

 



ii) klimatické 

Zatížení sněhem stanoveno podle lokace objektu (sněhová oblast I) dle normy ČSN 

EN 1991-1-3. 

Zatížení větrem stanoveno podle lokace objektu (větrná oblast II) dle normy ČSN EN 

1991-1-4. Je uvažováno působení jak vnějšího tlaku větru, tak vnitřního tlaku větru. 

 

3) Montáž ocelové konstrukce 

Po celou dobu montáže budou ocelové sloupy podepřeny, aby nedošlo k jejich 

vybočení (dokud nebudou namontovány ztužidla). 

Rámová příčel se skládá ze dvou montážních dílů, které budou na staveništi spojeny 

čelními deskami tak, aby byl vytvořen momentový přípoj. Prostřednictvím jeřábu bude 

příčel položena na sloupy a spojena s nimi momentovým přípojem (čelní desky se šrouby).  

Tenkostěnné vaznice budou k rámové příčli spojovány přes ocelovou botku tak, aby se 

nedotýkaly přímo rámové příčle, neboť by mohlo dojít ke zborcení stojiny vaznice. 

Jednotlivé vaznice budou navzájem v přesahu na délku 0,1/0,2 L. (L je rozpon vaznice) 

Vodorovná střešní ztužidla budou montována do rámových příčlí kloubovým spojem 

(šroubovaný spoj). 

Stropní profily IPE nebudou během montáže podepřeny. Stropnice budou kloubově 

uloženy na průvlaky prostřednictvím čelní desky se šrouby, přičemž každá třetí stropnice 

bude přímo uložená na sloup. Průvlaky IPE budou kloubově připojeny na sloupy též 

prostřednictvím čelní desky se šrouby.  

Všechny přípoje realizované na staveništi jsou šroubové, na staveništi se tedy nebudou 

dělat žádné svarové spoje. 

 

4) Použité materiály 

Ocel S235JR: sloupy HEB, příčle IPE, trubky ztužidel, svarové přípoje ocelových 

prvků 

Ocel S355JR: stropnice IPE, průvlaky IPE  

Ocel S320GD: trapézové plechy (stropní konstrukce, střešní konstrukce) 

Ocel S350GD: vaznice 

Ocel S250GD: stěnové kazety 

 

Beton C16/20–XC2–Cl 0,4–Dmax 22 mm–S4 

Beton C25/30–XC1–Cl 0,4–Dmax 22 mm–S2 

 

Šrouby 8.8: přípoje stropnic, průvlaků, ztužidel, rámové konstrukce 

 

 

 



5) Použité programy 

SCIA Engineer 15.2 

AutoCAD 2016 

LTBeamN 1.0.3 

Hilti PROFIS Anchor 

Microsoft Office Word 2013 

Microsoft Office Excel 2013 

Teplo 2014 EDU 

 

6) Třída provedení 

Třída následků: CC2 (obytné a administrativní budovy, budovy určené pro veřejnost) 

Výrobní kategorie: SC1 (konstrukce a komponenty navrženy jen na kvazistatické 

zatížení) 

Kategorie provedení: PC2 (svařované délce vyrobené z výrobků oceli S355 a vyšší) 

 Třída provedení: EXC2 

 

7) Ochrana proti korozi 

Protikorozní ochrana navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944: 

- Stupeň korozní agresivity: C2 

- Předpokládaná životnost: vysoká (H) – více než 15 let 

- Příprava povrchu: Otryskávání (odstranění okují, rzi, nátěrů a cizích látek) 

- Zvolený nátěrový systém: ISO 12944-5 A2.03 

- Požadovaná tloušťka suchého nátěrového systému 160 μm 

 Základní nátěr: pojivo alkyd, 2 vrstvy, tloušťka 80 μm   

 Následující nátěr: pojivo polyvinylchlorid, 4 vrstvy, tloušťka 80 μm  

Protikorozní ochrana bude provedena již ve výrobně. Ochrana se stahuje pouze na 

ocelové prvky za tepla tvářené. Ocelové prvky za studena tvářené jsou pozinkované (Z 275), 

stejně tak spojovací prostředky. 

 

8) Ochrana proti požáru 

Ochrana proti požáru nosných konstrukcí nebyla v práci řešena. 
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