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Anotace 

 Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných 
detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a 
výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných konstrukčních detailů. 
Statická část obsahuje výpočty prvků a spojů dle platných českých státních norem. 
Materiálové řešení konstrukce je shrnuto v technické zprávě.  
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Annotation 

 The theme of this bachelor thesis is the design of the main construction 
elemtents and selected details of the wooden structure of factory hall. The main part 
of the thesis is a static calculation and drawing documentation of load-bearing 
structures, including selected construction details. The static part contains calculations 
of elements and joints according to valid Czech Nationals Standards. The material 
design of the structure is summarized in technical report. 
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Závěr 

 Cílem bakalářské práce byl návrh prvků nosné konstrukce a vybraných detailů 
dřevěné výrobní haly. Byl vytvořen výpočetní model v softwaru SCIA Engineer, na který 
bylo umístěno veškeré stanovené zatížení. Byl proveden lineární i nelineární výpočet 
vnitřních sil. Pro stanovené maximální hodnoty vnitřních sil na konstrukci byl proveden 
návrh a posouzení pro jednotlivé nosné prvky dle platných Českých státních norem. 
Též byly navrženy a posouzeny vybrané spoje na konstrukci. Výsledný souhrn všech 
navržených prvků se nachází v příloze A) statický výpočet. 

 V rámci práce byla zpracována výkresová dokumentace, ve které se nacházejí 
hlavní výkresy nosné konstrukce a detaily vybraných částí a spojů. Veškeré materiálové 
řešení včetně hlavních rozměrů je shrnuto v technické zprávě, která je též přílohou 
předložené bakalářské práce. 

 Výrobní hala, která byla předmětem této práce, má velmi zajímavou koncepci 
nosné konstrukce a proto mě práce na návrhu velmi bavila. Práce rozšířila mé obzory 
v oblasti statického působení konstrukcí a jejich vlastností, které jistě budou užitečné 
v budoucím studiu či profesi.  


