
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 

BUDOVA ATUOBUSOVÉHO TERMINÁLU 
- STATICKÉ ŘEŠENÍ
BUS TERMINAL BUILDING – STATIC ANALYSIS 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Bc. David Fišman 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

doc. Ing. MILOŠ ZICH, Ph.D. 

BRNO 2022 







4 
 

ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá stavebním a konstrukčním řešením projektu 
autobusového terminálu v Liberci. Budova je tvořena třemi podlažími s různou 
funkcí. Z hlediska konstrukčního tvaru je budova po celé délce tvořena průřezem 
dvoupatrové, nesymetrické, oboustranně zavěšené konzoly. Hlavní nosná 
konstrukce střechy se po celém svém obvodu podílí na únosnosti níže 
položeného stropu pomocí soustavy táhel. Návrh byl založen na studii 
proveditelnosti projektu, která stanovila koncepci vzhledu konstrukce. Hlavním 
cílem práce byl návrh řešení nosné konstrukce, provedení statické analýzy, 
dimenzování a posouzení metodou mezních stavů dle odpovídajících ČSN EN. 
Výsledné řešení nosné konstrukce kombinuje zejména železobetonové prvky, 
které jsou dále vhodně doplněny o montované prvky ocelové. Železobetonové 
konstrukce jsou ve výsledném řešení prováděny z části monoliticky a z části 
formou prefabrikace. Pro nejvíce zatížený konzolový průvlak střechy byla 
navržena železobetonová a předpjatá varianta. Práce byla ve svém rozsahu 
zhotovena v BIM kompatibilním provedení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Autobusový terminál, průvlak, oboustranná konzola, zavěšená konzola, 
monolitická konstrukce, prefabrikovaná konstrukce, BIM 

ABSTRACT  

The master's thesis deals with the construction and design solution of the bus 
terminal project in Liberec. The building consists of three floors with different 
functions. In terms of structural shape, the entire length of the building consists 
of a cross-section of a two-storey, asymmetrical cantilever suspended on both 
sides. The main load-bearing structure of the roof contributes along its entire 
circumference to the load-bearing capacity of the lower ceiling by a system of ties. 
The design was defined by a feasibility study of the project, which established the 
concept of the appearance of the structure. The main target of the thesis was to 
design the solution of the load-bearing structure and then perform static analysis, 
dimensioning and assessment by the method of limit states according to the 
corresponding ČSN EN. The solution of the construction consists mainly of 
reinforced concrete elements which are suitably combined with steel parts. 
Elements of reinforced concrete are designed as monolitic or prefabricated. For 
the most loaded two-sided cantilever was designed reinforced concrete variant 
and prestressed variant. The thesis was made in its extent in a BIM compatible 
design. 

KEYWORDS  

Bus terminal, die, two-sided cantilever, suspended console, monolithic 
construction, prefabricated construction, building information model 



5 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Bc. David Fišman Budova autobusového terminálu - statické řešení. Brno, 2022. 36 
s., 429 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Zich, 
Ph.D.  
  



6 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Budova 
autobusového terminálu – statické řešení je shodná s odevzdanou listinnou 
formou.  

V Brně dne 14. 1. 2022 

   Bc. David Fišman 
autor práce  

 
 
  

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Budova autobusového terminálu – 
statické řešení zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 
informační zdroje.  

V Brně dne 14. 1. 2022 

   Bc. David Fišman 
autor práce  



7 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Miloši 
Zichovi, Ph.D. za velmi cenné připomínky a ochotný přístup při konzultacích této 
práce. Rád bych také poděkoval své přítelkyni Erice Strmiskové za její trpělivou a 
vřelou podporu. Mé díky také náleží mé rodině, která mi byla obzvláště po 
poslední dva velmi komplikované roky velkou oporou. Zvláště pak mým 
rodičům, sestře, babičce Ludmile a strýci Petrovi.  Na závěr bych rád poděkoval 
přátelům ve skupině Rakeťáci, jmenovitě Editě Kunčarové, Michalovi Fadrnému, 
Nazarovi Hudymovi a Zbyňkovi Zajacovi, kteří mi taktéž byli velkou oporou a se 
kterými jsem měl tu čest studovat.  
 

 

 

  



8 
 

Obsah 

ÚVOD ......................................................................................................................... 10 

1 PRŮVODNÍ ČÁST ................................................................................................ 11 

1.1 Historie projektu ........................................................................................ 11 

1.2 Zadávací podklady ..................................................................................... 12 

1.3 Postup zpracování návrhu......................................................................... 14 

1.4 Postup statické analýzy ............................................................................. 17 

1.4.1 Dosažení optimálního typu návrhu ................................................... 17 

1.4.2 Optimální uspořádání a geometrie nosných prvků ......................... 18 

1.4.3 Ověřující modely výsledného řešení ................................................. 19 

1.4.3.1 Model A ............................................................................................ 19 

1.4.3.2 Model B ............................................................................................ 19 

1.4.3.3 Soubor P .......................................................................................... 20 

1.4.3.4 Model D ............................................................................................ 20 

1.5 Model C – výsledný model a posouzení ................................................... 21 

1.6 Posouzení ................................................................................................... 22 

1.7 Fáze výstavby .............................................................................................. 23 

1.7.1 Postup výstavby a časová návaznost .................................................... 23 

1.8 Závěr............................................................................................................ 25 

2 D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V LIBERCI ............... 26 

A.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby .......................... 28 

A.1.1 Použité konstrukce podle druhu, technologie a navržených materiálů
 ............................................................................................................................ 28 

A.1.2 Průřezové rozměry konstrukčních prvků ............................................... 29 

A.1.3 Uvažovaná zatížení .................................................................................. 30 

A.1.4 Použité netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 
provádění a jakost navržených konstrukcí ...................................................... 30 

A.1.5 Zajištění stavební jámy ............................................................................ 30 

A.1.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných stavebních konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek nad rámec povinných 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. ................. 31 

A.1.8 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod. Viz seznam použité literatury na konci této textové části 
práce. .................................................................................................................. 31 



9 
 

3 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................ 32 

3.1 KNIHY .......................................................................................................... 32 

3.2 JINÉ ELEKTRONICKÉ ZDROJE ...................................................................... 32 

3.3 NORMY ........................................................................................................ 33 

4 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK ........................................................................ 34 

4.1 SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................................... 34 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................... 36 

6 POUŽITÝ SOFTWARE .......................................................................................... 36 

 
 

  



10 
 

ÚVOD 

Diplomová práce se věnuje stavebnímu a konstrukčnímu řešení projektu 
autobusového terminálu v Liberci. Návrh byl vymezen studií proveditelnosti 
projektu, který vyhrál výběrové řízení a stanovil tak rámcový vzhled konstrukce, 
kterého mělo být dosaženo. Cílem práce bylo vypracovat a posoudit odpovídající 
konstrukční řešení této stavby. S ohledem na malý rozsah podkladů, bylo nejprve 
nutné adekvátně dořešit stavební část a až následně, při dostatečné míře 
rozpracování pokračovat konstrukční částí. Tento postup je ve své podstatě 
totožný praxí, kdy je projekt také usměrňován a měněn dialogem vedeným mezi 
zpracovatelem architektonicko-stavebního řešení (založeného na studii 
z výběrového řízení) a stavebně konstrukčního řešení. Z tohoto důvodu je také 
přílohová část rozdělena do dvou celků. 

 První celek se věnuje nutné části ASŘ, ze kterého byly zhotoveny jen vybrané 
klíčové části, které byly nepostradatelné. Konkrétněji se jedná například o skladby 
podlah, stěn a podhledů, které sloužily k přesnému odvození stálého zatížení. 
Jako další příklad lze uvést nutnost dispozičního řešení pro rozvržení zatížení 
příčkami a stanovení kategorie užitného zatížení. Jako podstatné lze i vnímat 
zamezení špatného návrhu prvku, které by mohlo zapříčinit vznik tepelného 
mostu. 

Druhý celek je hlavní náplní této práce a věnuje se SKŘ za současného 
respektování provozních zásad stanovených v ASŘ. Skladby a užitné zatížení zde 
byly zapracovány dle kategorií ČSN EN 1991-1-7 a aplikovány ve statických 
modelech vycházejících z geometrie určené v ASŘ. Optimalizace zpětně 
zapříčinila četné zpětné změny v geometrii nosných prvků i v celém nosném 
systému. Výstupy z průběhu optimalizace byly s ohledem na rozsah 
dokumentace vynechány a v druhém celku přílohy se tak nachází pouze modely 
řešící výslednou podobu, která z optimalizace vzešla. Na optimalizovaný finální 
model z prutů a deskostěn byly provedeny posudky kritických prvků na mezní 
stav únosnosti a použitelnosti. Na základě výsledků byly vyhotoveny kompletní 
výkresy tvarů a pro vybrané kritické prvky výkresy (případně schémata) výztuže.  
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1 PRŮVODNÍ ČÁST 

1.1 Historie projektu 

Autobusové nádraží v Liberci vzniklo v roce 1995 ve formě dočasného 
provizorního řešení v podobě stavebních buňek, ty měly být brzy nahrazeny 
plnohodnotnou odbavovací halou. Tento krok se však nepodařilo uskutečnit až 
do současnosti.  

V roce 2017 byla vyhlášena soutěž, kterou vyhrál se svým návrhem Ing. arch. 
Petr Stolín. Vítězný návrh však nebyl realizován, z důvodu špatné přípravy 
z hlediska výkupu pozemků [e.1]. V roce 2019 bylo obnoveno jednání a projekt 
byl (stejným autorem) přepracován novým požadavkům. Plán bylo začít stavět 
v roce 2022. V roce 2020 však město vydalo prohlášení, že projekt, jehož příprava 
a přepracovávání již stálo přes deset mil. Kč, nakonec nevznikne v zmiňované 
podobě z roku 2019 v plném rozsahu. Z projektu terminálu s přilehlou patrovou 
garáží tak postoupil do výsledné realizace pouze projekt garáže. Autobusové 
nádraží se bude spojovat se stávajícím vlakovým nádražím při příležitosti jeho 
modernizace. 

Tato práce se věnuje právě poslednímu návrhu terminálu z roku 2019. 
 

 
1.1 Obr.1 - Panoramatický snímek stávajícího stavu autobusového nádraží [o.1] 

 

1.1 Obr. 2 - Letecká mapa z místa stávajícího autobusového terminálu [o.2]  
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1.2 Zadávací podklady 

Pro vypracování diplomové práce byly poskytnuty následující podklady: 
• Zadávací dokumentace – zpracování projektové dokumentace na akci 

Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec [1] 
• Studie proveditelnosti – Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

a parkovací dům [2] 
 
Zadávací dokumentace byla zpracována Libereckým krajem. Kromě právního 

a smluvního rámce obsahovala i velmi stručný výčet požadavků týkající se 
terminálu a kvalitativních nároků na projekt.  Požadavky stanovují půdorysný 
rozsah stavby, počet obsluhovaných nástupišť a výšku budovy.  

Studie proveditelnosti je část zpracovaná Ing. arch. Petrem Stolínem. 
Obsahuje textovou část, ve které jsou stavbě autobusového terminálu věnovány 
dva odstavce. V textu jsou řešeny požadavky dispozice z hlediska požárně 
bezpečnostního řešení. Je zde vznesena podmínka inženýrsko-geologického 
průzkumu s předpoklady tuhých jílů. Konstrukce budovy je předpokládána ve 
formě železobetonového skeletu a ocelových prvků. Dále je dokumentace 
doplněna o několik obrázků půdorysu – Obr. 1, Obr. 2 a několik renderovaných 
vizualizací návrhu – Obr. 3 a Obr. 4.    

 

 
1.2 Obr. 1 -Půdorys nástupiště ze studie proveditelnosti [o.3] 

 

1.2 Obr. 2 – Příčný a podélný řez konstrukcí ze studie proveditelnosti [o.4] 
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Vizualizace zachycuje částečně i garáž, která postoupila dále do realizace při 
poslední změně. Nástupiště jsou uvažovány jako kryté s markýzami, pod které se 
výškově musí s rezervou vměstnat autobusy. 

 

 
1.2 Obr. 3 – Vizualizace ze studie proveditelnosti – blízky pohled na úbočí stavby [o.5] 

Na budovu terminálu se měly přilehlé stavby napojovat skrze dvě lávky. 
V projektu tato skutečnost byla respektována a je zde průchod umožněn. Přitížení 
konstrukcí lávek není uvažováno, předpokládá se založení na vlastních 
podporách. 
 

 
1.2 Obr. 4 – Vizualizace ze studie proveditelnosti – perspektivní pohled na celou stavbu [o.6] 
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1.3 Postup zpracování návrhu 

Od roku 2022 je stanovena zákonná povinnost zpracovávat nadlimitní zakázky 
formou BIM. Protože se v případě Autobusového terminálu v Liberci o nadlimitní 
zakázku jedná, jak je již dáno najevo v zadávací dokumentaci, tak by projekční část 
této stavby pod tuto povinnost spadala. Z tohoto důvodu byl kladen důraz na 
provádění projekčních prací ve formě BIM, tedy formě informačního modelu 
budovy. V případě této práce se jedná zejména o provázanost a možnost výměny 
dat mezi profesemi pozemního stavitelství a statiky.  Práce proto byla vyhotovena 
v programech plně kompatibilními s BIM řešením. Pro stavební část byl zvolen 
ArchiCAD, který se pro výchozí založení BIM modelu projevuje jako nejpokročilejší 
a nejvhodnější možnost. Tento model byl dále aplikován jako reference skrze 
formát IFC. Díky kompatibilitě BIM bylo možné převzetí geometrie pro 
předběžnou statickou analýzu do programu SCIA Engineer již v počáteční fázi 
vývoje řešení. Na základě tohoto ifc resp. jeho první verze viz Obr. 1 byl po 
minimálních úpravách zarovnáním viz Obr. 2 a 3 odhadnut princip deformačního 
chování konstrukce který je možno vidět na Obr. 4.  

 

 
1.3 Obr. 1 (vlevo) – Jeden z prvních modelů v programu ArchiCAD – axonometrický pohled [o.7] 

1.3 Obr. 2 (vpravo) – model po převodu ifc souborem v programu SCIA Engineer – ax. pohled [o.8] 

Dále na Obr. 5 lze vidět konečný výsledný model a vizuálně lze pozorovat 
deformační podobnost. Předběžný model s převodem pomocí ifc se tak potvrdil 
jako nápomocný při prvotní optimalizaci.  Po četných optimalizacích a výsledné 
statické analýze, která je podrobněji rozepsána dále v textu práce, byla k 
vybraným částem vypracována podrobnější dokumentace. Ve výsledném 
zpracování je uvažováno provedení základů, svislých nosných konstrukcí a stropů 
nad 1. a 3. NP monoliticky. Monoliticky je řešeno i spojení průvlaku nad 2.NP se 
stěnami. Strop nad 2.NP (střecha) je uvažována (mimo průvlak) již zcela 
prefabrikovaně. Střešní nosníky jsou včetně výztuže připraveny pro následní 
osazení prefabrikovaných předpjatých panelů SPIROLL, pro které je zde 
nachystáno vodorovné ukotvení vytaženou výztuží zastávající po zhotovení 
výrobcem předepsané zálivky funkci věnce a podporové výztuže kraje panelu.  
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1.3 Obr. 3 – zarovnaný a podepřený model v programu SCIA Engineer – axonometrický pohled [o.9] 

 
1.3 Obr. 4 – lineární deformační chování importovaného modelu SCIA Engineer – ax. pohled [o.10] 

 
1.3 Obr. 5 – lin. deformační chování výsledného konečného modelu SCIA Engineer – ax. pohled [o.11] 
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Z důvodu kompatibility s BIM je pro tvorbu podrobné dokumentace 
betonových prvků standardní rozhraní programu AutoCAD již mírně nevyhovující. 
Proto byl zvolen software Tekla Structures. K předání dat proběhlo také v rámci 
ifc a pro podrobnou dokumentaci tak bylo navázáno na původní model 
ArchiCADu – Obr. 6. Tvorba výkresů výztuže tak proběhla ve 3D, umožňující 
přesnější kontrolu kolizí – Obr. 7 a Obr. 8.  
  

 
1.3 Obr. 6 – Referenční model poskytl importované nosné prvky – axonometrický pohled [o.12] 

 
1.3 Obr. 7 – vyztužování probíhalo na prvcích referenčního modelu ve 3D – axonometrický pohled [o.13] 

1.3 Obr. 8 – vypracování vyztužovacích výkresů dle výsledků dimenzování – ax. pohled [o.14] 
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Program je také schopen exportovat výztuž zpět do programu SCIA pro zpětné 
ověření posouzením na mezní stavy a normově závislý průhyb. Tato funkce však 
z časových důvodů již bohužel v této práci nebyla aplikována.  

Daným postupem byl pokryt kompletní rozsah ASŘ, byla zajištěna možnost 
zpětného doplnění informací do hlavního informačního modelu v ArchiCADu a 
bylo možné tak kontrolovat možnost kolizí s dalšími profesemi.  
 

1.4 Postup statické analýzy 

1.4.1 Dosažení optimálního typu návrhu 

Statická analýza byla s ohledem na četné změny provedena pro více řešení a 
několikrát vedla k přepracování koncepce celého nosného systému. Výpočet 
vnitřních sil byl prováděn v programu SCIA Engineer 20, ve kterém byl projekt za 
účelem přesnosti a správnosti vytvořen vždy jako nový. Prvotní návrh byl 
prováděn na dvourozměrných rámech. Bohužel se ale ukázaly jako nedostatečně 
výstižné. Podélný rám přináší velké zanedbání značného vlivu příčného směru a 
příčný směr analogicky nedokáže pokrýt směr podélný. Je proto nutné přejít 
k modelování konstrukce jako obecný 3D deskostěnový a prutový model. Pro 
zjištění optimálního typu uspořádání konstrukce byl vytvořen nejprve méně 
propracovaný model. Ten byl však v závislosti na výsledcích výpočtu zpřesňován 
a v jednotlivých krocích postupně optimalizován.   

První návrh uvažoval dvě silné desky s podélnými žebry spojené po svých 
obvodech zděnými stěnami a sloupy, což se ukázalo jako velmi nevhodné 
z hlediska průhybů na rozponu patnácti metrů. 

V první rozsáhlejší optimalizaci bylo řešeno odlehčení celé konstrukce 
pomocí náhrady klasických zděných stěn za stěny z KVH Hranolů – tedy 
konstrukčního dřeva, prokládaného izolací a opláštěného dřevotřískovými 
deskami. Obdobné konstrukce se používají také u dřevostaveb, kde se osvědčily. 
Lze díky nim na poměrně malé tloušťce a váze dosáhnout pasivního standardu. 
Dále byly zvýšeny podélná žebra na své maxima. Maximum výšky žeber bylo 
limitováno nutností podjezdné výšky a výšky okenního parapetu v 1.NP. 
Přepočítání po první optimalizaci ukázalo redukci průhybu v podélném směru, ale 
ne dostatečnou. Na dostatečné hodnoty v podélném směru se podařilo 
dosáhnout až po redukci tloušťky stropní desky. Tato redukce měla nicméně 
nevýhodu v nárustu příčných průhybů. Obzvláště se jev projevil při zatížením 
navátým sněhem na markýzách, které hraje poměrně velkou roli s ohledem na 
sněhovou oblast IV, ve které se stavba nachází. 
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1.4.2 Optimální uspořádání a geometrie nosných prvků 

V druhé a nejvýraznější optimalizaci vznikl nápad využít u změny typu stěn 
kromě snížení váhy i možnost bezproblémového svislého přerušení, které vyplývá 
z povahy konstrukce stěny z KVH příhradoviny. Toto přerušení umožní změnu 
nosného systému propojením stropu nad 1.NP a střechy pomocí soustavy 
ocelových táhel, které lze vést v přerušené části stěny a zároveň krytím 
dřevotřískových a sádrokartonových desek zajistit oceli požární ochranu. Jedinou 
podmínkou je z hlediska ASŘ respektování polohy prostupů, kterým byl tento 
návrh podřízen. Toto řešení umožní zachovat spodní železobetonový strop 
v malé tloušťce a průhyby přitom redukovat silnějšími prvky horní konstrukce 
střechy. U střešní konstrukce větší výška hraje podstatně menší roli. Kromě 
úpravy táhel, byl také optimalizován návrh konzol, které jsou tvořeny 
montovanými ocelovými HEB profily přes izolační výrobky. Ocelové konzoly jsou 
pak opatřeny lehkým pláštěm, což je ve své podstatě řešení, které by bylo cílem i 
z hlediska ASŘ a splní se tak vizuální požadavky předlohy.  Výsledné řešení bez 
montovaných KVH panelů (které se uvažují výhradně pro přenos větru), lze vidět 
na Obr.1. 

Druhou optimalizací již dochází k slibným výsledkům, co se týče deformace a 
průhybů konstrukce. Z důvodu zavedení nezvyklého řešení konstrukce, které ale 
přináší slibné výsledky je již přistoupeno k ověřujícím zjednodušeným modelům.  

 

 
1.4 Obr. 1 – hlavní nosné prvky konstrukce zobrazeny v ArchiCADu – perspektiva, 3D řez [o.15] 
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1.4.3 Ověřující modely výsledného řešení 

K navržené konstrukci se dospělo na základě ne zcela výstižného modelu, ale 
výsledky deformací a vnitřních sil se blížily vyrovnanému návrhu, kdy se podílí 
jednotlivé prvky na únosnosti optimálně ku poměru své velikosti a pozici. Bylo 
proto přistoupeno k nově vytvořeným dvěma modelům. Pro lepší orientaci byly 
modelům přiřazeny označení písmeny a dále budou používány dle názvu - Obr. 
2.- 6. 
 

1.4.3.1 Model A 

 
1.4 Obr. 2 – Model A, SCIA Engineer – Strop nad 1.NP – perspektiva [o.16] 

Model A je tvořen strop nad 1.NP spolu se dvěma spodními žebry ve středové 
části a dvěma horními žebry v krajních částech. Do krajních částí jsou zakotveny 
svislé prvky, které jsou zakončeny podporami. Stěny podepírající středové žebra 
jsou v modelu nahrazeny podporami. 
 

1.4.3.2 Model B 

 

1.4 Obr. 3 – Model B, SCIA Engineer - Strop nad 2.NP,  střecha - perspektiva [o.17] 

 
Model B je tvořen prvkovou stropní konstrukcí nad 2.NP (střechy). Jednotlivé 
prvky byly ověřeny dalšími zjednodušujícími modely Souboru P a prokázaly shodu 
s modelem. Model B je v táhlech zatížen reakcemi Modelu A. Jednalo se výhradně 
o svislé síly, jiné síly a momenty byly z působení vyloučeny příhodným umístěním 
kloubů v modelu A. Síly byly přeneseny manuálně pomocí obálkové kombinace 
pro zachování součinitelů dle 6.10a/b s důrazem na minimalizaci chyby vytvořené 
přenosem. V modelu je také uvažováno využití pro konstrukci panelů SPIROLL. 
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1.4.3.3 Soubor P 

 

Obr. 4 – Soubor modelů P, SCIA Engineer – prvky D2.1, D2.2, T2.1, T2.1E, T2.2, T2.2E – pohled [o.18] 

Soubor modelů P byl vytvořen zejména pro ověření jednotlivých prvků a jejich 
vazeb v Modelu B. Pro každý typ průřezu, jež se nachází v konstrukci střechy byl 
určen prvek s maximálním ohybovým momentem a ten byl separovaně 
modelován v samostatném 1D projektu programu SCIA Engineer. Tyto prvky byly 
v modelech i nadimenzovány a posouzeny.  

1.4.3.4 Model D 

 

 

1.4 Obr. 5 – Model D, SCIA Engineer – Strop nad 3.NP, střecha – axonometrický pohled [o.19] 

Model D byl zhotoven čistě pro přehlednější interpretaci stropu nad 2.NP a jeho 
vyztužení. 
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1.5 Model C – výsledný model a posouzení 

 

1.4 Obr. 6 – Model C, SCIA Engineer – Celkový, konečný výsledný – axonometrický pohled [o. 20] 

Na základě modelu A, B a případných kontrol modely Souboru P byly 
provedeny optimalizace návrhu geometrie prvků a způsob jejich osazení. Při 
přesném a podrobném vytváření Modelu C včetně veškerých přípojů a vazeb se 
začala některá táhla projevovat jako vzpěry. Toto chování nebylo předpokládáno 
a bylo tak nutné oproti předchozím modelům provést změnu profilu tyčoviny na 
profily jeklů. Jekly byly aplikovány jednotně, a to v takovém průřezu, který vyhoví 
i na odpovídající tahové namáhání. Tento jev je způsoben důsledkem rozdílné 
tuhosti uvažované v modelech. Modely samostatných stropů uvažovaly v místech 
vazby táhla podporu, tu program interpretuje jako nekonečně tuhou vazbu. 
V prostorovém modelu je v místě vazby návaznost na konstrukci s tuhostí jí 
odpovídající. Z tohoto důvodu dochází k rozdílným výsledkům chování svislic. 
Výsledný model C tak lze prohlásit za nejspolehlivější interpretaci chování 
konstrukce a odhalil nedostatek zjednodušení v nutnosti definovat podpory jako 
pružné s tuhostí odpovídající nosníkům v daném místě. Definovat tuhosti by 
v takto složitém a rozsáhlém modelu bylo velmi pracné a výstižnost by byla silně 
diskutabilní. Celkový model se tak pro tento případ projevil jako nejlepší cesta.  
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1.6 Posouzení 

Model C byl dále podroben dimenzování klíčových, nejvíce namáhaných 
prvků, vždy pro konkrétní typ průřezu. Konstrukce byla posouzena na mezní stav 
únosnosti a použitelnosti a v rámci zkoumaných prvků pokrývajících extrémní 
namáhání vyhovuje. V rámci optimalizace by bylo možné dosáhnout rozsáhlých 
úspor při vyčlenění méně namáhaných prvků do podskupin s menší mírou 
vyztužení, případně i volbou levnějších materiálů. Pro posudky prvků bylo využito 
programu IDEA StatiCa, ve kterém bylo veškeré zatížení zadáno znovu a proběhlo 
tak ověření vnitřních sil získaných programem SCIA Engineer. Důvodem 
opětovného zadání bylo jednak další ověření výpočtů a dále i nezbytnost tohoto 
kroku, z důvodu zakázané možnosti exportu XML dat programem SCIA Engineer 
ve studentské verzi. V komerčních verzích by tato metoda byla přesnější a 
rychlejší. 

Mimo prvky byly programem posouzeni i oblasti diskontinuit. Jedná se 
zejména o ozuby na nosnících T2.1 a T2.2. Dále byl posouzen detail místa uložení 
těchto nosníků na průvlak, kde průřez průvlaku ve tvaru obráceného písmene T 
plní svou pásnicí funkci zavěšené konzoly. Toto místo bylo vyztuženo tahovými 
třmínky pro přenos sil ze zavěšení a lokální posouvající síly. Výsledky vybraných 
prvků byly manuálně ověřeny v programu MS Excel pro shodný typ vyztužení. 
Manuálně pak byly posouzeny i další vybrané detaily pomocí programu MS Excel, 
nebo případně programu Smath, který je volně dostupnou formou MathCadu. 

 Nejvíce zatížený prvek příčného střešního průvlaku byl posouzen i 
v předpjaté variantě. Jedná se o prvek oboustranné konzoly průřezu obráceného 
písmene T. Tento průvlak je zatížen osmi střešními, podélnými nosníky, 
uloženými na zavěšených konzolách tvořených spodní pásnicí. V porovnání 
s nepředpjatým prvkem je zde úspora ve výztuži poměrně malá a ekonomicky by 
tak nebylo pro tento případ příliš vhodné volit tuto variantu. Samotná kotevní 
oblast se nachází v místě zavěšené konzoly, kde bude kromě výztuže tomuto 
detailu náležící, nutno zajistit vyztužení proti příčným tahům. Tuto funkci zde 
zastává výztuž v čele nosníku a šroubovice v místě přenosu napětí z kotvy. 

Z geotechnického hlediska pro stavbu nebyl proveden inženýrsko-geologický 
průzkum, je proto vycházeno z informací v zadávací dokumentaci. Složitostí 
stavbu rozhodně nelze zařadit do první geotechnické kategorie. Naopak 
v závislosti na výsledcích geologického průzkumu by bylo rozhodováno o 
kategorii druhé až třetí a za návrh by se tak musela zaručit autorizovaná osoba 
v oboru geotechniky. Z výše popsaných důvodů a z důvodu, že těžiště práce 
spočívá v horní stavbě byla návrhu základů práce věnována jen velmi okrajově a 
jsou provedeny manuálním výpočtem v programu Smath Studio formou 
plošných základů.  
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1.7 Fáze výstavby 

Posouzení nosníků v programu IDEA StatiCa bylo provedeno pro 
prefabrikované prvky za pomocí rozdělení na fáze výstavby, kdy bylo uvažováno 
i s fázemi dopravy.  Realizační plán je nedílnou součástí a byl na něj při 
vypracování projektu brán zřetel.  
 

1.7.1  Postup výstavby a časová návaznost 

Fáze 1 (den 1.) 
Základy – betonáž do výkopů na upravenou zeminu dle výsledků IGP 

Fáze 2 (den 8.) 
Stěny 1.NP – betonáž do bednění s výztuží navazující na vytaženou výztuž 

základů, armatura připravena na navázání desky a stěny 2.NP 

Fáze 3 (den 15.)  
Betonáž žeber a stropu nad 1.NP do plně podepřeného bednění, s osazením 

předepsaných izolačních bloků a kotvících prvků pro pozdější upevnění ocelových 
konzol markýz a svislic. Odbednění předepsáno na 57. den po instalaci ocelových 
svislic – jekly.  

Fáze 4 (den 22.) 
Betonáž stěn nad 2.NP.  Vytažena výztuž pro napojení průvlaků 

z monolitického železobetonu. 

Fáze 5 (den 29.)  
Betonáž do plně podepřeného bednění. Odbednění předepsáno na 57. den. 

V případě varianty s předpětím nutno odbednit po předpětí.  

Fáze 6 (den 57.)  
V případě předepnuté varianty průvlaku, vneseno předpětí dle předpisu 

výkresu trasování předpínací výztuže. 

Fáze 7 (den 57.)  
Montáž střešních nosníků formou kloubového uložení na trny s injektáží 

tmelem v místě neposuvných podpor a na posuvné ložiska v místě posuvných 
podpor. 

Fáze 8 (den 57.)  
Montáž ostatních prvků – ocelové konzoly markýz na prvky s přerušením 

tepelného mostu. Dále montáž ocelových svislic a montáž ocelového detailu 
konce stavby.  

Fáze 9 (den 57.)  
Postupné zatížení stavby ostatním stálým zatížením ve formě podlah, 

obvodový, nenosný KVH plášť, zelená střecha a příčky.  
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Fáze 10 (den 57.)  
Betonáž stěn nad 3.NP s vytaženou navazující výztuží pro stropní desku nad 

3.NP. Odbednění předepsáno na 85. den.  

Fáze 11 (den 85.)  
Betonáž stropu nad 3.NP. Odbednění předepsáno na 113. den. 

Fáze 12 (den 113.)  
Teoretický začátek provozu stavby. 

Fáze 13 (den 29200.)  
Uvažovaný konec provozu stavby – 80 let.  

 

 
 
Fáze lze pochopitelně uspíšit za předpokladu dosažení pevnosti železobetonu 
charakteristické pro předepsaný čas.  
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1.8 Závěr 

Práce se zabývala komplexním řešením konstrukce autobusového terminálu 
v Liberci. Součástí řešení bylo navržení a vypracování části stavební a části 
konstrukční. Práce byla vypracována formou projektování a výměnou dat v BIM, 
která je dle platné legislativy České republiky vyžadována pro řešený typ stavby 
– nadlimitní zakázky. Konstrukce byla posouzena na mezní stavy únosnosti a 
použitelnosti v rozsahu pokrývajícím klíčové části výsledného návrhu stavby.  
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A.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby 

 V projektové dokumentaci je řešen návrh nosného systému novostavby  
(dále jen „objekt“) autobusového terminálu v Liberci.  Objekt má půdorysné 
rozměry obdélníkového tvaru o rozměrech 96,2 x 16,1m. Objekt je třípodlažní, 
nepodsklepený, s pochozí, veřejně přístupnou plochou střechou nad 2. a dále 
nepochozí plochou střechou nad 3.NP.  Celková výška stavby nad terénem je 
13,5m. Stavby je založena na plošných základech patek pro jednotlivé 
osamocené, svislé nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou tvořeny 
železobetonovými, monolitickými stěnami a sloupy, které jsou od sebe 
v maximální vzdálenosti 15,5m. Navržené sloupy a stěny jsou průběžné i dále 
přes 2.NP s výjimkou jediné stěny na západním konci stavby. Strop nad 1.NP je 
monolitický, železobetonový a je dále ztužen dvěma žebry při spodním povrchu 
ve středové částí a dvěma žebry po vnějších stranách. Na vnější žebra jsou dále 
osazeny ocelové konzoly markýz a svislé ocelové prvky propojující žebra s nosnou 
konstrukcí střechy. Střecha je tvořena monolitickými průvlaky navazujícími na 
železobetonové stěny, které jsou vypracovány v železobetonové, ale i předpjaté 
variantě a výsledná volba bude provedena dle dodavatele stavby a rozhodnutí 
investora. Na monolitické průvlaky dále navazují prefabrikované, 
železobetonové, kloubově uložené nosníky. Tyto nosníky jsou dále táhly 
propojeny s krajními žebry nosné konstrukce stropu nad 1.NP. Strop nad 2.NP je 
tvořen z předpjatých prefabrikovaných panelů Spiroll, které jsou uvažované jako 
prostě uložené na střešní konstrukci. Stěny ve 3.NP jsou uvažovány monolitické, 
železobetonové. Je předpokládána jejich návaznost na monolitické 
železobetonové stěny ve 2.NP. Strop nad 3.NP tvořen monolitickou 
železobetonovou deskou.   
 

A.1.1 Použité konstrukce podle druhu, technologie a navržených 

materiálů 

Stěny a sloupy v 1. a 3. NP 

Monolitické, železobetonové. 
Beton: C30/37 XC1, XF2 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  

Stěny a sloupy v 2. NP 

Monolitické, železobetonové. 
Beton C30/37 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  
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Strop a žebra nad 1. NP 

Monolitický, železobetonový. 
Beton C40/50 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  

Stropní/střešní konstrukce nad 2.NP – průvlaky 

Monolitické, železobetonové. 
Beton C40/50 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  

Stropní/střešní konstrukce nad 2.NP – střešní nosníky 

Prefabrikované, železobetonové. 
Beton C40/50 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  

Stropní/střešní konstrukce nad 2.NP – předpjaté panely Spiroll 

Prefabrikované, železobetonové. 
Beton C45/55 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž: Ocel B500B  

Stropní/střešní konstrukce nad 2.NP – předpjaté průvlaky 

Monolitické, předpjaté železobetonové. 
Beton C45/55 XC1 (Dle ČSN EN 206+A2) 
Výztuž - betonářská: Ocel B500B 
Výztuž – předpínací: Y1860S7-13,0 dvoukabelově s kotvami VSL GC 6-7 
 

Konzoly markýz nad 1.NP, svislé prvky spojující stropy 1. a 2. NP, koncové prvky 
střešní konstrukce 

Ocelové, válcované profily 
Ocel: S355, šroubové spoje materiálové pevnosti 5.6 

 

A.1.2 Průřezové rozměry konstrukčních prvků 

Svislé nosné konstrukce jsou vyhotoveny v tloušťkách 300 mm. Strop nad 
1. NP má tloušťku 200 mm. Stropní žebra stropu nad 1. NP mají v případě krajních 
výšku 1100 mm (z toho 200 mm tvořeno stropní deskou) a tvar průřezu tvoří 
písmeno L. V případě středových je výška 1200 mm (z toho také 200 mm je 
stropní železobetonový deska) a tvar průřezu je ve tvaru písmena T. Střešní 
průvlaky nad 2.NP mají výšku 1400 mm a tvar průřezu je obrácené písmeno T. 
Krajní střešní nosníky jsou vysoké 1200 mm a mají obdélníkový průřez. Středové 
nosníky jsou vysoké také 1200 mm a mají průřez tvaru písmene T. Strop nad 2. 
NP je tvořen panely Spiroll o tloušťce 200 mm. Strop nad 3. NP je navržen 
v tloušťce 150 mm. Ocelové prvky markýz tvoří průřezy HEB200, vysoké 200 mm. 
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Ocelové svislé prvky jsou tvořeny profily jeklů 150x100 mm o tl. stěny 5 mm.  
Bližší průřezové rozměry viz příloha D.1.2.2 – Statický výpočet, případně výkresy 
tvaru, viz příloha D.1.2.4 – Strop nad 1.NP – tvar a D1.2.5 – Strop nad 2. NP – tvar. 
 

A.1.3 Uvažovaná zatížení 

Stálá zatížení jsou rozdělena na vlastní tíhu v případě nosných konstrukcí 

a na ostatní stálé v případě konstrukcí bez nosné funkce. Objekt je členěn do více 

kategorií užitného – provozního zatížení v závislosti na využití dané části dispozice 

a jejího účelu. 

 

Užitné zatížení 

Kategorie B: Kancelářské plochy – zóna pro zaměstnance 3,0 kN/m2 

Kategorie C2: Shromažďovací plochy – čekárny   4,0 kN/m2 

Kategorie C3: Shromažďovací plochy – nádraží, terminál 5,0 kN/m2 

Kategorie E1: Skladování – archivy     7,5 kN/m2 

Kategorie I-C3: Shromažďovací plochy – letní zahrada  5,0 kN/m2 

 
Klimatické zatížení 
Sníh kategorie IV (hodnota sk)      2,0 kN/m2 

Vítr ve větrné oblasti II (hodnota vb,0)     25,0 m/s 
 
 
Podrobnější informace o zatížení lze nalézt v příloze ASŘ – Skladby a v příloze 
SKŘ – D1.2.2 – Statický výpočet, část: „Zatížení“.  
   

A.1.4 Použité netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

V krajních žebrech a střešních nosnících byly navrženy a posouzeny 
svařované ocelové prvky pro uchycení táhel. Dále byly v krajních žebrech použity 
izolační bloky Shöck Isokorb T typ SKP-MM1+ 2xSKPMM2 pro přerušení tepelného 
mostu od ocelových konstrukcí markýz.  

Podrobnější informace o detailech viz příloha SKŘ, D.1.2.6. 
 

A.1.5 Zajištění stavební jámy 

Zajištění stavební jámy je s ohledem na plošné založení v hloubce 1,2m zajištěno 
svahováním pod úklonem respektující úhel vnitřního tření zeminy, nebo případně 
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při zjištění dostatečné soudržnosti je možné provést betonáž do výkopů bez 
svahování 
 
 

A.1.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných stavebních 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek nad rámec 

povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami.  

Nejsou požadovány kontroly nad rámec běžných a povinných kontrol 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 
 

A.1.8 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod. 

Viz seznam použité literatury na konci této textové části práce. 
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DSP – Dokumentace pro stavební povolení 
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Microsoft Office Excel 2020 
SMath Studio Desktop  
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